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STANOVY  

Spolek Valštejn 

 

 

Čl. 1 

Název a sídlo 

Název: Spolek Valštejn (dále jen spolek)  

Sídlo: Valštejn č.ev. 20, 793 95, Město Albrechtice 

 

 

Čl. 2 

Statut spolku 

Spolek je dobrovolnou nevládní neziskovou korporací. Spolek je právnickou osobou podle 

českého práva a jeho činnost se řídí těmito stanovami a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění. 

 

 

Čl. 3 

Účel spolku 

Účelem činnosti spolku je zejména naplňování těchto cílů: 

 sbližování osob zajímajících se o obec Valštejn a její okolí,  

 ochrana místní přírody a krajiny,  

 ochrana zdejšího kulturního dědictví, 

 pátrání v historii obce a jejího blízkého okolí, 

 archivace současného dění v obci,  

 obnova venkovských tradic v obci. 
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Čl. 4 

Formy činnosti spolku 

Formami činnosti spolku vedoucích k naplnění cílů jsou zejména: 

 aktivní badatelská činnost (průzkumy archivů, muzeí, soukromých sbírek a 

pozůstalostí, terénní průzkumy), 

 prezentace získaných poznatků formou přednášek, poznávacích výletů, informačních 

tabulí a mediální formou prostřednictvím internetových stránek, 

 spolupráce s místními neziskovými organizacemi podobného charakteru či zaměření,  

 organizování tradičních i nových společenských akcí, 

 vydávání letáčků, publikací.  

 

 

Čl. 5 

Členství ve spolku 

1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let. Členství ve spolku vzniká na základě 

schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku. O přijetí rozhoduje členská schůze na 

svém nejbližším jednání. 

2. Nikdo nesmí být nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí být bráněno vystoupit z něho. 

3. Člen spolku má právo: 

 účastnit se jednání členské schůze,  

 volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů,  

 předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,  

 podílet se na praktické činnosti spolku.  

4. Člen spolku má povinnost: 

 dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,  

 aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné 

kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,  

 účastnit se jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.  

5. Členství ve spolku zaniká: 

 doručením písemného oznámení člena radě spolku,  

 úmrtím člena spolku,  

 zánikem spolku,  
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 vyloučením člena spolku členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i přes 

písemné napomenutí radou porušuje tyto stanovy. Rozhodnutí o vyloučení se doručí 

vyloučenému členu. 

6. Členská schůze může zvolit čestným členem spolku každého, kdo projeví zájem o 

spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, 

vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají. 

7. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od 

potvrzeného ukončení členství. 

 

 

Čl. 6 

Organizační uspořádání – orgány spolku 

Strukturu spolku tvoří: 

 členská schůze,  

 rada,  

 předseda. 

 

A. Členská schůze 

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně 

jednou ročně, aby: 

 schválila stanovy spolku a změny těchto stanov,  

 zvolila radu spolku, případně ji odvolala,  

 schválila rozpočet spolku předkládaný radou,  

 schválila zprávu o činnosti spolku předkládanou radou a účetní závěrku za 

předešlý rok,  

 určila koncepci spolku a jeho cíle na příští období,  

 schválila přihlášky nových členů a rozhodla o vyloučení člena,  

 zvolila čestné členy spolku,  

 rozhodla o zániku spolku.  

2. Zasedání členské schůze spolku svolává předseda spolku na doporučení rady spolku 

minimálně 14 dnů před jeho konáním. 

3. Rada je povinna do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ji o to požádá písemně 

alespoň jedna třetina členů spolku.  



 

4 
 

4. Rozhodnutí o vyloučení člena spolku a o zániku spolku jsou přijímána dvoutřetinovou 

většinou všech členů spolku. Stanovy spolku lze měnit dvoutřetinovou většinou všech 

členů.  

5. Schůze je usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů 

spolku. 

6. Nemůže-li se člen spolku zúčastnit jednání členské schůze, může zplnomocnit 

kteréhokoliv člena spolku k zastupování na členské schůzi. Plná moc musí být v takovém 

případě vlastnoručně podepsána členem, který se členské schůze nemůže zúčastnit 

(zmocnitel). Zmocněnec může během případného hlasování disponovat s hlasem 

zmocnitele dle vlastního uvážení a takový hlas je pak počítán jako samostatný. 

7. Zápisy ze zasedání členských schůzí jsou dostupné všem členům spolku u statutárního 

orgánu. 

 

B. Rada 

1. Rada je výkonným orgánem spolku. Řídí činnost spolku mezi zasedáními členské 

schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí. 

2. Rada spolku má 3 členy, které volí členská schůze tajnou volbou. 

3. Délka funkčního období členů rady není časově omezena. 

 

C. Předseda 

1. Předseda je individuálním statutárním orgánem spolku. 

2. Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem a 

rozhoduje o běžných záležitostech spolku. Rozsah pravomocí předsedy stanoví rada. 

2. Předsedu volí rada spolku. 

3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a plynulý 

chod spolku. 

4. Předseda připravuje podklady pro jednání rady spolku. 

5. Délka funkčního období předsedy spolku není časově omezena. 

 

 

Čl. 7 

Jednání jménem spolku 

Jménem spolku jedná jeho předseda, případně předsedou písemně zmocněný člen spolku.  
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Čl. 8 

Hospodaření spolku 

1. Za hospodaření spolku odpovídá rada. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu 

sestaveného radou a schváleného členskou schůzí. 

2. Zajistit běžné hospodaření, nakládat s majetkovými hodnotami do výše 5.000,- Kč, vést 

účetnictví a zajistit plnění daňových povinností je povinen předseda spolku. 

3. Příjmy spolku tvoří příspěvky jeho členů, jsou-li stanoveny, dary, dotace a příjmy z 

neziskové činnosti v souladu s cíli spolku. 

4. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku uvedených v čl. 3 a v souladu 

s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov. 

 

 

Čl. 9 

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku 

V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou 

právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. Jestliže nebude 

tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným 

dílem mezi členy spolku. 

 

 

Čl. 10 

Závěrečná ustanovení 

Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi a 

stížnostmi. 

 

 

Čl. 11 

Platnost stanov 

Stanovy spolku nahrazují v plné míře stanovy sdružení Valštejn, občanské sdružení. 

 


