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čl. I. 

Název a sídlo spolku 

„ProPřepychy, z. s.“ (dále jen „spolek“) má své sídlo v Základní škole Přepychy, Přepychy 69, Přepychy 517 32. 

 

čl. II. 

Účel spolku 

Spolek je založen podle § 218 písm. b) Občanského zákoníku za účelem zachování historických hodnot a rozvoje 

kulturního a společenského života v obci Přepychy (okr. Rychnov nad Kněžnou). Ve spolku se sdružují lidé, kteří 

mají zájem o rozvoj obce Přepychy. 

čl. III. 

Hlavní činnosti spolku 

 Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II. a je naplňován zejména prostřednictvím: 

a) pořádáním kulturních a společenských akcí (festivalů, koncertů, krajových tradičních ceremoniálů, 

zábavných akcí napříč věkovými kategoriemi, připomínkami místních i národních jubileí apod.) 

b) propagací obce Přepychy a turistické destinace Svazku obcí Dřízna 

c) podporou činnosti zájmových, sportovních a školských organizací v obci Přepychy 

d) vydáváním tištěných, audiovizuálních a dalších propagačních materiálů 

e) nakladatelskou činností 

f) osvětovou činností 

g) soustřeďováním a poskytováním informací, vztahujících se k účelu spolku 

h) další možné formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze 

 

čl. IV. 

Členství ve spolku 

1) Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let, fyzická i právnická osoba. Členství ve spolku vzniká na 
základě schválení přihlášky výborem spolku. Pro přijetí člena je potřeba souhlas nadpoloviční většiny členů 
výboru spolku. O přijatých členech je informována členská schůze spolku. 
2) Člen má právo: 

a) účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován; 

b) účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen; 

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku; 

d) podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku; 

3) Člen má povinnost: 

a) dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíli spolku;  

b) svou činností naplňovat cíle spolku; 

c) aktivně se zúčastňovat akcí spolku 

4) Členství zaniká: 

a) doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru spolku; 

b) úmrtím 

c) zánikem spolku 

d) vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen v průběhu celého roku bez omluvy a vážného 
důvodu nezúčastní žádné činnosti spolku, nereaguje na výzvu ze strany orgánu spolku a opakovaně 
porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.  

7) Z členství nevyplývá povinnost platit zápisné ani členské příspěvky 

8) Seznam členů spolku je veřejně přístupný 



čl. V. 

Orgány spolku 

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 

a) členská schůze 

b) schůze výboru 

c) předseda 

d) jednatel 

e) revizor 

f) pokladník 

 

čl. VI. 

Členská schůze 

1) Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech 
důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:  

a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov;  

b) volí výbor, předsedu a odvolává jej; rozhoduje o počtu členů výboru; 

c) schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření spolku za předcházející rok; 

d) určuje a schvaluje plán spolku a jeho cíle na příští období; 

e) rozhoduje o vyloučení členů;  
f) rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku; 
i) rozhoduje o zániku spolku.  

2) Členskou schůzi svolává předseda nebo schůze výboru.  
a) Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. Nesejde-
li se usnášeníschopná členská schůze, svolá předseda nebo schůze výboru nejpozději do jednoho 
měsíce náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.  
b) Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách 
uvedeno jinak.  
c) Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.  

3) O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. 
Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.  
 

čl. VII. 
Schůze výboru 

1) Schůze výboru je vedoucím orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně; výbor je volen na 3 roky; 
2) Schůzi výboru svolává předseda spolku. Schůze výboru je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina 
členů výboru; nesejde-li se usnášeníschopná schůze výboru, svolá předseda spolku nejpozději do jednoho 
měsíce náhradní schůzi výboru, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Schůze výboru 
přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných 
členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Schůzi výboru svolá předseda také, požádá-li o to písemně 1/3 členů 
spolku. 
3) Schůze výboru řeší především: 

a) přijímání nových členů;  
b) organizační přípravu plánovaných akcí; 
c) formy a konkretizaci průběžných aktivit spolku;  
d) sledování průběžného hospodaření spolku; 
e) řízení spolku mezi členskými schůzemi. 
 

čl. VIII. 
Předseda 

1) Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je 
oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou 
majetku nemovitého. 
2) Předseda je volen členskou schůzí na dobu 3 let.  
3) Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen spolku.  



 

čl. IX. 
Jednatel 

1) Jednatel zastupuje předsedu spolku v době jeho nepřítomnosti. K výkonu všech práv, uvedených v čl. VIII 
odst. 1 je nezbytné písemné pověření předsedou spolku. 

2) Jednatel vede řádně agendu činnosti spolku (archivace zápisů ze zasedání členských a výborových schůzí; 
seznam členů spolku apod.). 

 

čl. X. 
Revizor 

1) Kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze;  
2) Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávu; tyto předkládá členské schůzi. 

 

čl. XI. 
Pokladník 

1) Vede řádně účetní doklady hospodaření spolku, včetně příruční pokladny a vkladového úču. 
2) Připravuje zprávu o hospodaření na každoroční výroční členskou schůzi. 
3) Připravuje podklady pro „Daňové přiznání spolku“ 
 

čl. XII. 
Zásady hospodaření 

1) Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na 
činnost spolku. Dalšími příjmy mohou být příjmy ze vstupného, drobného prodeje občerstvení, reklamy, apod. 
Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou i fyzickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit. 
2) Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov 
a rozpočtem spolku. 

 
čl. XIII. 

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku 
V případě zániku spolku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze 

neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. 

čl. XIV. 
Schválení stanov 

Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 25. listopadu 2015, jejíž konání je potvrzeno 

zápisem ze dne 26. listopadu 2015. Znění těchto stanov je účinné od 1. ledna 2016 

   

   


