
Stanovy spolku 

 

Článek 1 

Název a sídlo 

Název spolku:  Zůstaňme mladí i ve stáří 

(dále jen „spolek“) 

Sídlo spolku: Litoměřická 861, 418 01 Bílina 

 

Článek 2 

Statut spolku 

1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, spojuje své členy na základě společných 

zájmů. 

2. Spolek je právnickou osobou. 

 

Článek 3 

Cíl činnosti spolku 

1) Cílem spolku je pro členy a ostatní osoby vyvíjet kulturní, sportovní a 
společenskou činnost a tím podpořit oživení života v Bílině. Spolek bude 
vytvářet podmínky a bude všestranně pečovat o uspokojování kulturních 
a společenských potřeb členů i ostatních osob. 

2) spolupracovat s ostatními organizacemi, s orgány státní správy, podniky, 

soukromníky i ostatními jednotlivci 

 

Článek 4 

 

Členství ve spolku 

 

1. Členem spolku mohou být fyzické a právnické osoby, musí přitom 

souhlasit se stanovami a cíli spolku. 



2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě jeho písemné přihlášky 

výbor spolku. 

3. Členství ve spolku vzniká dnem přijetí za člena. 

4. Členství ve spolku zaniká: 

a) vystoupením člena ze spolku, doloženým jeho písemným oznámením 

výboru spolku. 

b) úmrtím člena 

c) u právnické osoby jejím zrušením 

d) při hrubém porušení stanov spolku může dojít ke zrušení členství na 

základě rozhodnutí členské schůze spolku 

e) zánikem spolku 

 

Článek 5 

 

Práva a povinnosti členů spolku 

 

1. Člen spolku má právo: 

a) účastnit se jednání členské schůze spolku 

b) volit orgány spolku 

c) být volen do orgánů spolku 

d) obracet se na orgány spolku s podněty k další činnosti, případně se 

stížnostmi a žádat o vyjádření orgánů spolku 

e) účastnit se akcí spolku 

f) člen spolku neručí za případné dluhy spolku 

2. Člen spolku má povinnost zejména: 

a) dodržovat stanovy spolku 

b) aktivně se podílet na činnosti spolku 

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku 

d) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku 

 

Článek 6 

 

Orgány spolku 

 

Orgány spolku jsou: 



1. Členská schůze – shromáždění všech členů spolku 

2. Výbor spolku 

3. Předseda spolku 

 

Článek 7 

 

Členská schůze 

 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku 

2. Členskou schůzi tvoří  - zúčastňují se všichni členové spolku. 

3. Členská schůze spolku je svolána podle potřeby, nejméně však jednou 

ročně. Je svolána vždy, když o svolání členské schůze spolku požádá 

nejméně třetina členů spolku. Členskou schůzi svolává výbor spolku 

nebo jeho předseda. Pozvánka s programem musí být doručena 

členům nejméně 30 dní před konáním této schůze. 

4. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční 

většina všech členů spolku. 

5. Členská schůze zejména: 

a) rozhoduje o změnách stanov spolku 

b) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, 

rozpočet a roční závěrku hospodaření spolku 

c) volí členy výboru spolku 

d) rozhoduje o zrušení členství 

e) rozhoduje o zrušení spolku 

6. Každý člen spolku má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou si 

rovnocenné. 

7. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, 

jestliže pro něj hlasuje prostá většina členů přítomných na členské 

schůzi. Rozhodnutí o změně stanov spolku a o zrušení spolku je 

přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů spolku. 

8. Členská schůze vykonává kontrolní činnost spolku za uplynulé období, 

kontrolní ani jiné komise nejsou zřizovány. 

 

Článek 8 

 



Výbor spolku 

 

1. Výbor spolku je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost 

odpovídá členům spolku na členské schůzi. Výbor řídí činnost spolku 

v období mezi členskými schůzemi spolku. 

2. Členství ve výboru spolku vzniká volbou na základě návrhu některého 

ze členů spolku. 

3. Výbor má nejméně tři členy. 

4. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda (člen 

výboru), a to nejméně dvakrát ročně. 

5. Výbor zejména: 

a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu 

b) koordinuje činnost spolku 

c) rozhoduje o přijetí za člena spolku 

6. Výbor spolku je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina 

jeho členů. 

7. Výbor spolku rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů 

výboru. 

 

Článek 9 

 

Předseda spolku 

 

1. Předseda naplňuje rozhodnutí výboru spolku a zastupuje spolek 

navenek, jedná jeho jménem a rozhoduje o běžných záležitostech 

spolku. 

2. Předsedu volí výbor spolku. 

3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí výboru spolku, vedení 

účetní evidenci a plynulý chod spolku. 

4. Předseda připravuje podklady pro jednání výboru spolku. 

5. Předseda je statutárním orgánem spolku 

 

Článek 10 

 

Zásady hospodaření spolku 



 

1. Spolek hospodaří s movitým majetkem. 

2. Zdroje majetku jsou zejména: 

a) členské příspěvky 

b) dary a příspěvky právnických a fyzických osob 

c) příjmy z činnosti při naplňování cílů spolku 

3. Za hospodaření spolku odpovídá výbor spolku, který každoročně 

předkládá na členské schůzi členům spolku ke schválení zprávu o 

hospodaření, včetně účetní závěrky. 

 

Článek 11 

 

Zrušení spolku 

1. Spolek se ruší: 

a) na základě rozhodnutí členské schůze o zrušení spolku 

b) na základě rozhodnutí členské schůze o sloučení s jiným spolkem 

c) rozhodnutím ministerstva vnitra ČR. 

2. Při zrušení spolku rozhodne výbor spolku o způsobu majetkového 

vypořádání. 

 

Článek 12 

 

Závěrečná ustanovení  

 

1. Činnost spolku se řídí podle ustanovení z. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník v platném znění. 

2. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti se obracet na státní 

orgány s peticemi, podněty, nebo žádostmi. 

 

V Bílině 25. 2. 2016 

 

 

Zdeňka Jílková 

Miroslava Merglová 

Venuše Vachalcová 


