
Členská schůze Spolku Vinohrad 2015 
 

Zápis z Členské schůze Spolku Vinohrad ( dále jen SV )  konané dne: 7.3. 2015 od 17:00 v KD v Hajánkách 

Přítomni za výbor:       J. Girszewski , P. Pospíšilová , Ing. J. Malášková , Ing. J. Štulpa 

Přítomni členové:         J. Pokorný, M. Nejez,  L. Kotouček, M. Dvořáková, P. Malášek, V. Kotoučková,       

                                              M. Filipi, Mudr. B. Pícha, Z. Píchová, Ma. Žáček, Mi. Žáček, P. Komárek, M. Běhounková,                       

                                     J. Kupka, Z. Vašík, Z. Henzl   

Přítomni hosté:             Ing. Fr. Strnad, P. Běhounek, J. Filipi, Z. Nejezová, M. Bém          

 

Na schůzi je přítomno 20 členů Spolku Vinohrad, vzhledem k tomu že ke dni 7.3.2015 má Spolek Vinohrad  

31 členů,   je schůze dle stanov usnášení schopná. 

 

1. Zahájení a schválení programu - Volba řídícího, skrutátora a zapisovatele 

Předseda J. Girszewski přivítal přítomné v 17:20 hodin, tím zahájil jednání SV.  

 

Volba řídícího, skrutátora a zapisovatele 

Řízením schůze byl pověřen J. Girszewski, skrutátorem Ing. J. Malášková  a zapisovatelem P. Pospíšilová 

Pro:   19     /  Proti  0 

 

Předseda SV přečetl program členské schůze. 

P. Malášek navrhl doplnit program o bod č.2 – Návrh na změnu stanov SV dle nového občanského zákoníku,                   

a Mudr. B. Pícha navrhl doplnit program o bod č. 3 – Návrh loga SV 

 

PROGRAM:  

1. Zahájení a schválení programu - Volba řídícího, skrutátora a zapisovatele 

2. Návrh na změnu stanov SV dle nového občanského zákoníku. 

3. Návrh loga SV 

4. Zpráva o činnosti za rok 2014 

5. Zpráva o hospodaření a revizní zpráva za rok 2014 

6. Volby orgánů spolku 

7. Přestávka - Občerstvení 

 



8. Rozplánování  dotací na rok 2015 

9. Plán akcí a brigád na rok 2015 

10. Členské příspěvky na rok 2015 

11. Různé 

12. Schválení zápisu schůze, volná diskuse 

 

Schválení programu 

Program schůze byl přečten a schválen, členská schůze souhlasí  s doplněním  bodu č.2 – Změna stanov  SV dle nového 

občanského zákoníku a bodu č. 3 – Návrh loga SV 

Pro:   19   /  Proti  0 

 

2. Návrh na změnu stanov SV dle nového občanského zákoníku. 

P. Malášek vypracoval a seznámil přítomné s návrhem změny stanov SV dle nového občanského zákoníku. 

Rok 2014 přinesl řadu změn. Mimo jiné se občanským sdružením nově od 1. ledna bude říkat spolky. 

Spolky  budou zapsány v novém rejstříku vedeném soudy. Občanská sdružení do nich zapíše samo 

Ministerstvo vnitra. 

Co už ale musí udělat samotná občanská sdružení je změnit stanovy a název: 

       *    změna názvu se musí provést do 1. ledna 2016 

       *    změna stanov se musí provést do 1. ledna 2017 – Nový návrh stanov spolku Vinohrad ( viz. příloha) 

 

Členská schůze bere na vědomí změny ve stanovách a souhlasí s jejich zapsáním do nového rejstříku 

vedeného soudy. 

Pro:   19   /  Proti  0 

 

3. Návrh loga SV 

Mudr. B.Pícha navrhl a představil členům návrh loga SV.  

Po zhlédnutí několika návrhů , bylo vybráno logo  č. 4, které dostalo celkem 11 hlasů.   

 

Vítězné logo: 

 

Členská schůze schválila nové logo Spolku Vinohrad. 

Pro:   19   /  Proti  0 

 



 

4. Zpráva o činnosti za rok 2014 

Pavlína Pospíšilová přečetla zprávu o činnosti za rok 2014. Podrobný rozpis viz příloha. 

 

Členská schůze zprávu schválila. 

Pro:   19     /  Proti   0 

 

Na schůzi se dostavil 20. člen – Z. Henzl 

 

5. Zpráva o hospodaření za rok 2014 

Ing. Jitka Malášková přečetla zprávu o hospodaření za rok 2014.  Podrobný rozpis viz příloha. 

Ing. Josef Štulpa přečetl revizní zprávu za rok 2014  

 

Členská schůze zprávy schválila. 

Pro:   20  /  Proti  0 

 

6. Volby orgánů spolku  

Předseda  Jaroslav Girszewski vyzval přítomné, kdo má zájem kandidovat do výboru SV na rok 2015. 

Nikdo neměl zájem.  Pro rok 2015 zůstává ve vedení stávající výbor ve složení: 

Předseda – J. Girszewski  

Místopředseda – P. Pospíšilová  

Pokladník – Ing. J. Malášková  

Revizor – Ing. J. Štulpa ( po schválení nových stanov, funkce revizor - zaniká ) 

 

Členská schůze schválila, že ve vedení Výboru SV na rok 2015 zůstává stávající výbor. 

Pro:    20    /  Proti   0   /  

 

7. Přestávka – občerstvení 

Na občerstvení se podával výborný guláš, který nám připravil J. Kupka. 

 



 

8. Rozdělení dotací na rok 2015 

Žádost na dotace bude i letos podána na 2 projekty: 

1. Projekt - Věnujeme se našim dětem  - akce pro děti 

Den dětí  - Cyklistický den - Sportovní den – Karneval - Mikulášská besídka - Štědrý den u kapličky 

2. Projekt - Poznej lépe svého souseda  - akce pro dospělé 

Cyklistický den  - Sportovní den – Karneval 

Návrhy na další dotace: 

2  venkovní  sety - stoly a lavičky,  kotlík nad oheň,  vzduchovku,  míče 

 

Členská schůze souhlasí s návrhem pro rozdělení dotací na rok 2015 

Pro:   20  /  Proti  0 

 

9. Plán akcí a brigád na rok 2015  

1. Beseda – Putování s Bromptonem  2                   termín:   7.3. 2015 

2. Jarní úklid obce                                                         termín:   28.3. 2015 

3. Tradiční pálení čarodějnic                                      termín:   30.4. 2015 

4. Den dětí                                                                      termín:   30.5.2015 

5. Cyklistický závod – Jamné – Stanoviska               termín:   13.6.2015 

6. Loučení s prázdninami Sportovní den                  termín:    30.8. 2015 

7. Hodová  zábava                                                         termín:    září 2015 ( termín upřesníme) 

8. Drakiáda                                                                     termín:    říjen, listopad ( termín upřesníme) 

9. Karneval                                                                      termín:    říjen, listopad ( termín upřesníme) 

10. Lampioňák                                                                termín:   říjen, listopad ( termín upřesníme) 

11. Mikulášská besídka                                                 termín:   5.prosince 2015 

12. Štedrý den u kapličky                                             termín:  24.prosince 2015 

Kroužek pingpongu                                                        termín:  duben - říjen 

Pracovní brigády                                                             termín:  celoročně 

Senioři - narozeniny                                                       termín:  celoročně 

Aerobick s Káťou                                                             termín:  květen - září 

 

Členská schůze schválila plán akcí na rok 2015 

Pro:   20.   /  Proti  0 



10. Členské příspěvky na rok 2015 

Členská schůze schválila příspěvek na rok 2015 ve výši : 100 Kč 

Do SV byla výborem  přijata za nového člena:  Hana Kotoučková 

Členství  bylo dle stanov SV automaticky ukončeno M. Babákovi  a  J. Halouzkovi za nezaplacení členských příspěvků po 

dobu 2 let. 

OS Vinohrad má k 7.3.2015 po jednání členské schůze – 30  členů 

 

Členská schůze bere na vědomí  výši příspěvku na rok 2015 a změnu v počtu členů SV. 

Pro:   20     /  Proti  0 

 

11. Různé 

- Provozování kulturního domu v Hajánkách 

Na členské schůzi bylo projednáno za jakých podmínek se bude používat KD v Hajánkách, který se zde hojně 

využívá na různé akce Spolku Vinohrad, ale také Spolku Zahrádkářů, Osadního výboru a soukromé účely. 

Bude jmenován  správce - Zdeněk Henzl, který by se zde staral ve spolupráci s p. Hodinářem, který má  KD a 

 pohostinství v pronájmu o  dodržování pořádku po skončení akcí a předání sálu do původního stavu. 

 

Pro:   19    /  Proti   0 /   Zdržel se:   1 

 

12. Schválení zápisu schůze 

Usnesení bylo schváleno. 

Pro:   20     /  Proti  0 

 

Jednání ukončil  J. Girszewski v  19:50  hod. 

 

V Hajánkách, dne 7.3. 2015 

 

Zapsala:            Pavlína Pospíšilová                               

 

Zápis ověřila:   Ing.  Jitka Malášková      

                       

Schválil:            Jaroslav Girszewski                              





 

Zpráva o činnosti OS Vinohrad za rok 2014 

Za OS Vinohrad zapsala 7.března 2015 - Pavlína Pospíšilová  

 

Rok 2014  byl mimo jiné díky finanční dotaci od města Tišnova na projekty „V ěnujeme se našim dětem“   
a „Poznej lépe svého souseda“, na akce opět bohatý. 

        Zimní klid  jsme ukončili první jarní akcí – společným úklidem obce.  Po dlouhé zimě bývá 
velký úklid velmi potřebný a po něm místní části Hájek, Hajánky a Stanoviska vždy znatelně 
prokouknou.Velkým finančním přínosem z této akce do sdružení, byl železný šrot, který nám darovala 
paní Halabalová, za pomoc při úklidu na jejich statku na Stanoviskách. Úklidu se zúčastnilo celkem   
25 lidí. (10 dětí a 15 dospělých ) 

        Po brigádě začalo nejen jaro, ale i smršť našich aktivit. Nejprve každoroční pálení čarodějnic ,           
na které se zejména děti moc těšily, vyrobily krásné čarodějnice a opekly si buřty.  Přišlo jich 16 společně 
s rodiči. Celkem se zúčastnilo okolo 45 lidí. 

        Následovala  akce  Dětský den  naplněný soutěžemi, letos jsme na pomoc přizvali i kováře Matěje 
Žáčka, který dětem přiblížil kovářskou práci a dal jim možnost ukovat si na památku vlastní hřebíky, děti 
byly nadšené a za to jak statečně soutěžily  byly odměněny výhrami, které jsme zakoupili z dotací města      
a sponzorského daru zahrádkářů. Na občerstvení jim J. Kupka se  Z. Hanzlem  ugrilovali kuřecí stehýnka. 
Krásné počasí přilákalo asi 75 lidí a soutěžilo 33 dětí. 

       Do prázdnin jsme ještě stihli besedu Putování s Bromptonem, kterou nás provázel Mudr. B.Pícha, 
člen české výpravy milovníků kola  Bompton, který se zúčastnil společně s kamarádem                     
Ing. Františkem Strnadem Mistrovství světa Bromptonů v Anglii. O své zážitky z putování do Anglie, 
kdy po cestě poznali a nafotografovali spoustu zajímavostí v evropských zemích, se s námi přišli 
podělit. Slovem a obrazem nám přiblížili také průběh soutěže v Anglii, na těchto speciálních skládacích 
kolech. Na besedu dorazilo 22 místních obyvatel. 

        S prázdninami jsme se rozloučili Sportovním dnem  pro děti i dospělé. Nepřízeň počasí 
nezdolala naše soutěžní povahy a všech 34 lidí , 13 dětí  a  21 dospělých, jsme si sportovní soutěže 
báječně užili v kulturním domě a  díky tišnovským dotacím si každý odnesl zaslouženou odměnu. 

        Ještě úspěšnější akcí a zřejmě největší tohoto roku, kdy přišlo okolo 84 lidí ( 36 dětí ) byl 
Pohádkový maškarní karneval, na kterém se letos sešla nejen spousta dětských masek, ale i většina 
dospělých převlečených do legračních či pohádkových obleků. Bohatá tombola udělala radost malým    
i velkým a za účast v karnevalových soutěžích si každý odnesl domů pěknou, sladkou nebo  praktickou 
výhru. K tanci nám zahrála skupina Mix Hajánky a větší děti upekly na občerstvení karnevalové 
dortíky.  Ještě před začátkem karnevalu jsme ve spolupráci se spolkem Za sebevědomé Tišnovsko,  
městem Tišnovem a ČZS v Hajánkách, alespoň trošku přispěli k obnově třešňové aleje na 
Stanoviskách, kam jsme se vydali s dětmi sázet mladé stromky. Celkem se sešlo 12 místních obyvatel 
a několik dobrovolníku z Tišnova a vysázelo se okolo 32 stromků. 

        Podzimní akce doplnila hojně obsazená Drakiáda  na Stanoviskách , kdy se i za sychravého počasí 
vydala spousta rodičů se svými dětmi  pouštět své draky. Celkem se nás tam sešlo okolo   60 z toho 24 
dětí.  I když bylo nevlídné  počasí, vítr pěkně pofukoval, proto nebyl nikdo, komu by drak nevzlétl.  
Dětem jsme potom za odměnu dali opečené brambory a kdo nechtěl mohl si opéci špekáček, který mu 
donesli rodiče nebo ochutnat výborný bramborový guláš, který v kotlíku nad ohněm za pomocí babičky 
uvařil Ondrášek Nejez. Pro tatínky jsme narazili malý soudek piva, který nám zůstal ze sportovního dne. 



       

  V předvečer 17. listopadu, jsme se vypravili s dětmi na náš 1. lampiónový průvod. Sešli jsme se v počtu 
52 lidí u kulturního domu v Hajánkách , a poté jsme společně vyrazili Borovičkami k ostrůvku na 
Stanoviska, kde jsme měli připravené překvapení v podobě  ohně a podařilo se nám tajemně osvítit staré 
stromy na ostrůvku. Počasí nám přálo, protože celou cestu nás doprovázela silná mlha, a tak cesta byla 
strašidelná, hustou tmu rozbíjela jen světýlka z našich lampionů. Kdo celý pochod zvládl a dorazil až 
k ostrůvku, mohl si na připraveném ohni opéci špekáček a na zahřátí každý malý i dospělý dostal čaj, který 
jsme uvařili v kotlíku nad ohněm. 

        Předposlední akcí tohoto roku bylo zdobení stromečku u kapličky v Hajánkách a Mikulášská 
nadílka.  Po nazdobení stromečku  jsme se odebrali do kulturního domu. Předtím, než přišel Mikuláš 
s čertem a andělem, mohli jsme zhlédnout pěkné hudební vystoupení, které si pro nás letos připravila 
Mirečka Komárková a Karolínka Vašková, kdy společně za doprovodu flétny zazpívaly několik  
vánočních koled a balad. Po Mikulášské nadílce, kterou muselo podstoupit 35 dětí jsme dětem pustili 
pohádku a dospělí si mezitím mohli pochutnávat na čertovském guláši, který pro všechny navařil klub 
Masožrout.  Pro děti připravila M. Dvořáková obložené rohlíky a napekla jim perníčky. V kulturním    
domě se v ten večer sešlo přes 75 lidí. 

         Celý rok jsme ukončili tradičním setkáním místních občanů na Štědrý den u vánočního 
stromečku u kapličky v Hajánkách, kde se každoročně scházíme u dobrého svařáku, který nám 
připravují manželé Maláškovi s Milanem Žáčkem. Letos jsme si za doprovodu hudebních nástrojů 
zazpívali koledy, děti dostaly  malý dáreček (rolničky), vzájemně si popřáli a po společné fotografii, 
jsem se rozešli do svých domovů. Tato akce se stává čím dál tím více oblíbenější, letos se  nás sešlo 
okolo 70 lidí. 

Děkujeme všem, kdo nám s pořádáním akcí pomáhají, a všem účastníkům, bez kterých by pořádání 
akcí nemělo smysl  a v neposlední řadě  Městu Tišnovu za finanční podporu našich projektů a všem    
za sponzorské dary. 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Podpis:                                                                    Pavlína Pospíšilová – místopředseda OS Vinohrad 

 

Datum Název akce 

Celkový  
počet  

zúčastněných 

Z toho děti  

0 – 15 let 

    Ostatní 

15 a více let 

5.4. 2014 1. Jarní úklid obce   25 10 15 

30.4. 2014 2. Pálení čarodějnic 45 16 29 

1.6. 2014 3. Dětský den 75 33 42 

7.6. 2014 4. Putování s Bromptonem 22 3 19 

31.8. 2014 5. Loučení s prázdninami 34 13 21 

19.10. 2014 6. Drakiáda 61 24 37 

25.10. 2014 7. Den stromů 12 6 6 

25.10. 2014 8. Pohádkový karneval 84 36 48 

16.11. 2014 9. Náš 1. lampioňák 52 19 33 

6.12. 2014 10. Mikulášská besídka 75 35 40 

24.12. 2014 11. Vánoční setkání 70 17 53 





Stanovy spolku VINOHRAD 

Úplné znění ke dni 7.3. 2015 

čl. I 

Úvodní ustanovení 

1. Název spolku: Spolek VINOHRAD (dále též „spolek“). 

2. Sídlo spolku: Hajánky 31, 66601 Tišnov 

3. Spolek VINOHRAD je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je 

právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. 

4. Spolek VINOHRAD je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za 

účelem naplňování společného zájmu, kterým je především udržení tradic, rozvoj kulturních a 

společenských vztahů ve městě Tišnově, především v místních částech Hájek, Hajánky a Stanoviska, 

a jejich okolí. 

Posláním spolku je zejména: 

(a) Podpora aktivit vedoucích k vytváření pozitivních mezilidských vztahů. 

(b) Ochrana životního prostředí, památek, kulturních hodnot, přírody a krajiny. 

(c) Uchování živých tradic obyvatel regionu a dokumentace tradic, historie a způsobu života 

minulých generací. 

(d) Vytváření podmínek pro plnohodnotný život mladých rodin s dětmi. 

5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito 

stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku. 

čl. II 

Činnost spolku 

1. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak 

jak jsou stanoveny v čl. I, a to je prováděno zvláště prostřednictvím: 

(a) Pořádání kulturních, výchovných, společenských a sportovních akcí v obci, včetně akcí pro 

děti a mládež 

(b) Ochrany krajinného rázu, ochrany významných krajinných prvků (registrovaných i 

zákonem stanovených), ochrany zeleně v obci a jejím okolí cestou aktivního občanského 

postoje 

(c) Prosazování principů trvale udržitelného rozvoje obce a podporou pospolitosti místních 

občanů vedoucích k obohacení společenského života, vycházejících z tradic venkova 

(d) Dokumentací minulých i současných událostí v obci a paměti jejích obyvatel 

(e) Iniciací veřejných diskuzí místních občanů nad plánovanými rozvojovými aktivitami 

2. K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnosti vedlejší: 

(a) Propagaci spolku za účelem získání širší podpory cílům spolku u veřejnosti a získání 

finančních prostředků na spolkovou činnost 

(b) Přípravu projektů pro získávání finančních prostředků z grantů a dotací 



(c) Vedlejší příležitostnou hospodářskou činnost 

(d) Navazování spolupráce s jinými spolky v regionu 

3. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku. 

čl. III 

Členství 

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku (dále jen „člen“) se může stát každá fyzická osoba 

starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní 

příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho 

právního nástupce. 

2. Členem spolku se fyzická osoba stává ke dni schválení jejího členství nejbližší schůzí výboru. 

3. Ukončení členství: 

(a) dobrovolným vystoupením člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o 

ukončení členství výboru 

(b) úmrtím člena 

(c) vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku; 

výbor spolku má právo podat návrh na vyloučení člena spolku, pokud jeho jednáním je 

v hrubém rozporu s posláním spolku nebo v případě závažného a opakovaného porušení 

stanov spolku. Návrh na vyloučení člena spolku podléhá schválení členskou schůzí.  

(d) nezaplacením členských příspěvků – členství končí uplynutím lhůty 30 dnů po dni, kdy 

byla písemně doručena výzva k zaplacení členských příspěvků. 

(e) pravomocným odsouzením člena za úmyslný trestný čin 

(f) zánikem spolku 

4. Práva členů: 

(a) účastnit se činnosti spolku 

(b) být pravidelně informován o dění ve spolku 

(c) užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny 

(d) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své 

podání 

(e) volit a být volen do řídících orgánů spolku 

5. Povinnosti členů: 

(a) chránit a zachovávat dobré jméno spolku 

(b) dodržovat stanovy spolku 

(c) platit řádně členské příspěvky 

6. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku. 

7. Výbor spolku vede seznam řádných členů, který je neveřejný. 



 

čl. IV 

Orgány spolku 

1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku, 

všechny ostatní orgány spolku jsou volené. 

2. Výbor je výkonným orgánem spolku a má 3 členy, tvoří jej předseda, místopředseda a pokladník.  

3. Statutárním orgánem spolku je předseda. Předseda jedná jménem spolku samostatně. 

Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí předseda svůj podpis. K jednání 

jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém 

případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné 

osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění. 

5. Funkční období volených orgánů je 5 let. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod 

polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze.  

6. Členství ve volených orgánech zaniká  

(a) uplynutím funkčního období  

(b) odstoupením, které nabývá účinnosti doručením písemného sdělení odstupujícího člena 

do rukou výboru 

(c) odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností 

(d) úmrtím člena 

čl. V 

Členská schůze 

1. Členská schůze se schází nejméně jednou ročně  

2. Členskou schůzi svolává výbor spolku nejméně 15 dnů před termínem konání členské schůze, 

pozvánky jsou zasílány řádným členům elektronicky prostřednictvím e‐mailu nebo jiným vhodným 

způsobem. 

3. Na žádost nejméně jedné třetiny řádných členů spolku svolá výbor mimořádnou členskou schůzi do 

30 dnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské 

schůze.  

4. Členská schůze je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny řádných členů spolku. Usnesení 

přijímá nadpoloviční většinou hlasů řádných členů přítomných v době usnášení. 

5. Není‐li členská schůze na svém zasedání usnášeníschopná, svolá výbor spolku ve lhůtě 15 dnů od 

předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Členská schůze na náhradním zasedání 

je usnášeníschopná za přítomnosti libovolného počtu členů. 

6. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období 

následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí 

zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží: 



(a) určit hlavní zaměření činnosti spolku 

(b) rozhodovat o změně stanov 

(c) schvalovat návrhy na vyloučení členů 

(d) stanovovat výše a splatnosti členských příspěvků, 

(e) schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané 

výborem, 

(f) schvalovat výsledek hospodaření spolku 

(g) volit a odvolávat předsedu a členy výboru 

(h) hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů 

(i) rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku 

4. Právo zúčastnit se členské schůze mají všichni členové spolku. Právo hlasovat, volit a být voleni 

mají všichni členové spolku. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. 

5. Jednání členské schůze řídí předseda, nebo předsedající zvolený členskou schůzí.  

8. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není‐li to možné, 

vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí 

být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení 

byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.  

9. Každý řádný člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze. 

čl. VI 

Výbor 

1. Výbor řídí činnost spolku v souladu se stanovami a směrnicemi členské schůze po celé své funkční 

období. 

2. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, 

schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání 

spolku. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování 

stanov, pečuje o jeho rozvoj. Výbor je oprávněn delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne na 

další členy nebo zaměstnance spolku. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře. 

3. Činnost výboru řídí předseda, jehož hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů. 

4. Výbor je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Na schůzi výboru mohou 

být zváni dle potřeby hosté, na schůzi výboru mají přístup řádní členové spolku. 

5. Výbor spolku: 

(a) svolává členskou schůzi 

(b) připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, návrhy cílů 

další činnosti spolku a spolupráce s dalšími právnickými osobami 

(c) přijímá podněty a žádosti členů a projedná je na nejbližší schůzi, požádá‐li o to člen spolku 

(d) schvaluje interní organizační normy spolku 



 

čl. VII 

Majetek a hospodaření 

1. Hlavním zdrojem příjmů spolku jsou především: 

(a) členské příspěvky 

(b) dobrovolné příspěvky členů 

(c) dary právnických a fyzických osob 

(d) veřejné sbírky 

(e) granty 

(f) dotace 

(g) příjmy z činností spolku a z výnosu svého majetku 

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

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

činností. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou nebo fyzickou osobou pro zajištění 

svých aktivit. 

3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v 

plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo 

charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na 

základě platných smluv. 

4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování 

poslání a cílů spolku. 

5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle 

ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku. 

čl. VIII 

Zánik spolku 

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z 

jiného důvodu stanoveného zákonem. 

2. V případě zániku spolku bude po majetkovém vyrovnání všech pohledávek předán případný zbylý 

majetek na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům 

spolku. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace spolku, rozdělí se 

majetek rovným dílem mezi řádné členy spolku. 

čl. IX 

Závěrečná ustanovení 

Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy 

bude vložena rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku. 

Tyto stanovy byly schváleny členské schůzi spolku dne 7.3. 2015. 
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