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STANOVY 

STANOVY SPOLKU PŘESKOPEC 

Článek I 
Název spolku 

„Spolek Přeskopec“ členství ve spolku je dobrovolné, nepolitické a nezávislé společenství 

subjektů, které splňují podmínky uvedené ve Stanovách. 

Článek II 
Sídlo spolku 

Sídlo spolku je v majetku  člena správní rady hájovna Lomnička 20, 33101 Plasy 

Článek III 
Účel spolku 

Spolek vykonává svou působnost především v regionu severního Plzeňska a na území České 

republiky. 

Účelem spolku je ochrana přírodních a historických památek – vyhledávání lokalit, porostů, 

výskyt chráněných rostlin, zvířat, ptáků, stromů. 

Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech: 

1. Obnova zaniklých památek – kříže, boží muka, smírčí kříže. 

2. Zpracování projektů zaměřených na obnovu a ochranu přírodních a historických 

památek. 

3. Organizování přednášek, konferencí a seminářů. 

4. Pořádání výstav, workshopů a kulturních akcí zaměřených k podpoře činnosti spolku a 

k zachování místních tradic.  

5. Vyhledávání osobností regionu a připomenutí jejich odkazu – v tisku, při kulturních 

akcích, na webových stránkách, příspěvky do Plaského Zpravodaje, na informačních 

tabulích, pamětních deskách a síních, případně vybudování naučné stezky. 

Článek IV 
Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů 

1. Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 15. let 

2. Členství ve spolku vzniká zaplacením členského příspěvku, jehož roční výši stanoví 

členská schůze a na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí. Tímto 

okamžikem vznikají práva člena spolku a současně se člen zavazuje plnit základní 

povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství. 
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3. Práva člena spolku: 

a) Podílet se na činnosti spolku 

b) Spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku 

c) Volit orgány spolku 

d) Být volen do orgánu spolku 

e) Svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku 

4. Povinnosti člena spolku 

a) Dodržovat stanovy spolku 

b) Podílet se na činnosti spolku 

c) Svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen 

d) Platit členské příspěvky 

5. Členství spolku zaniká: 

a) Doručením písemného oznámení o vystoupení 

b) Úmrtí člena 

c) Zánikem spolku 

d) Vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy 

nezúčastní zasedání členské schůze nebo i přes písemné napomenutí ze strany 

orgánu spolku porušuje tyto stanovy. Proti rozhodnutí rady je možno se odvolat. 

Článek V 
Orgány spolku 

Nejvyšší orgán spolku 

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze svolávaná statutárním orgánem 

jedenkrát za rok nebo jinak podle potřeby. Členská schůze rozhoduje o všech 

důležitých věcech týkajících se spolku, zejména: 

a) Schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov 

b) Volí předsedu a odvolává jej 

c) Schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok 

d) Určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období 

e) Schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů 

f) Rozhoduje o zániku spolku 

2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného 

orgánu spolku. 

3.  Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však 

jednou ročně. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům 

spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu a to nejpozději dvacet 

dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. 

4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí 

předsedy. 
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5. Členská schůze je usnášení schopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů 

spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku. 

Každý člen má při rozhodování jeden hlas, hlasy členů jsou si rovny. 

 

Statutární orgán spolku 

1. Statutární orgán spolku je kolektivní a tvoří jej rada spolku. Rada má 3 členy 

(předseda, pokladník a člen výboru) a je volen členskou schůzí veřejnou volbou na 

období 3 let. 

Předseda spolku: 

a) Podepisuje radou schválené dohody a smlouvy 

b) Zpracovává podklady a návrhy pro jednání rady spolku 

c) Přijímá operativní rozhodnutí nutných k zajištění provozu 

Místopředseda spolku: 

a) Je výkonným pracovníkem rady spolku 

b) Je organizačním pracovníkem zajišťující činnost spolku 

c) Zastupuje předsedu 

Hospodář spolku: 

a) Vede řádně finanční hospodaření 

b) Pravidelně informuje správní radu spolku o stavu hospodaření 

c) Má podpisové právo 

2. Radu spolku svolává předseda, nebo jím pověřený člen výboru, na základě pracovního 

plánu spolku. 

3. Jménem spolku jsou oprávněni jednat: předseda, pokladník a člen rady. Ve zvláštních 

případech jsou oprávněni jednat jménem spolku další členové spolku pověřeni radou. 

K platnosti úkonů je třeba alespoň jednoho z výše uvedených funkcionářů. 

 

Článek VI 
Správní rok 

1. Správní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího roku. 

2. Správní rok je funkčním obdobím všech volených členů orgánu spolku. 

3. Správní rok je účetním obdobím pro interní potřeby spolku. 
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Článek VII 
Zásady hospodaření spolku 

1. Spolek hospodaří s finančními prostředky, které nabyl při svém vzniku a v průběhu 

své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy. 

2. Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, dotace, granty, subvence, dary občanů, 

právnických osob, sponzorů a příjmy související se zajištěním cíle činnosti. 

3. Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v Článku III. 

4. Výplaty prostředků provádí pokladník spolku a předkládá je ke schválení výboru 

spolku. 

5. Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího správního roku. 

Článek VIII 
Kontrola hospodaření 

1. Kontrola hospodaření je prováděna průběžně radou spolku a jedenkrát ročně při 

výroční členské schůzi. 

2. Nad hospodařením spolku vykonává dohled tříčlenná revizní komise. Schází se podle 

potřeby, nejméně 2x ročně a 1x ročně vypracuje a předkládá „Zprávu o kontrole 

hospodaření spolku“. Komisi jsou předkládány doklady o čerpání finančních 

prostředků hospodářem spolku. 

Článek IX 
Zánik spolku 

1. Spolek zaniká: 

a) Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí 

členské schůze spolku 

b) Pravomocným rozhodnutím státních orgánů 

2. Po zániku spolku bude jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou 

právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku 

3. Likvidační zůstatek bude převeden: Mgr. Jaroslav Bican, Dolní Bělá 166, 33152 Dolní 

Bělá 

Článek X 
Závěrečná ustanovení 

1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku 

ustanovením  

§ 214a násl. Zákona č. 89/2012 sb. (občanský zákoník) 

2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí ze dne 2. 9. 2015 
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Správní rada spolku: 

Předseda spolku: Mgr. Jana Čiháková,  

Mgr. Jaroslav Bican,  

Libuše Vojtová,  

 

Revizní komise: 

Alexandra Nágrová,  

 

Milena Mandausová 

 

Kateřina Čechurová,  

 


