Stanovy Spolku Bezdružic, z.s.
Čl. 1

Název, forma a sídlo

Spolek Bezdružic, z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Pecce.
Adresou sídla spolku je: Spolek Bezdružic, z.s., Pecka 301, 507 82 Pecka.

Čl. 2

Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili lidé,
kterým záleží na kulturním a společenském životě v obci Pecka, a pro jeho rozvoj chtějí
společně vynakládat vlastní síly. Spolek pokračuje v činnosti občanského sdružení
Bezdružic o.s., které se v souvislosti ze změnou právních předpisů mění na spolek.

Čl. 3

Základní cíle spolku

Základními cíli spolku jsou:
a)
b)

Čl. 4

oživení kulturního prostředí v obci Pecka, jejím blízkém okolí a mikroregionu
Podkrkonoší
obnova a zachování kulturních a společenských tradic v obci Pecka a celém
mikroregionu Podkrkonoší

Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:
a)
pořádání hudebních koncertů, divadelních a filmových představení, výstav
výtvarného umění jak pro členy spolku, tak pro laickou i odbornou veřejnost
b)
organizace seminářů a besed na rozličná společenská témata (kultura, životní styl,
cestování)
c)
studium místních tradic a obyčejů, jejich obnovení případně zachování v
současném životě obce a regionu (např. Masopust, Bartolomějská pouť apod.)

Čl. 5

Členství ve spolku

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, jejíž činnost a zájem souvisí s
uvedenými cíli spolku.
Členství ve spolku vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě
jeho písemné přihlášky. O přijetí za člena sdružení vyrozumí rada sdružení žadatele
nejpozději do jednoho měsíce od podání přihlášky. Písemné vyrozumění je pak dokladem
o členství.

Člen spolku má právo účastnit se a podílet se na veškeré činnosti spolku, volit radu spolku
a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů, posuzovat a schvalovat zprávy o
činnosti spolku, předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.
Člen spolku je povinen zejména dodržovat stanovy, aktivně se podílet dle svých zájmů a
schopností na plnění cílů sdružení.
Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále jeho
úmrtím, vyloučením člena na základě rozhodnutí členské schůze, případně zrušením
spolku.

Čl. 7

Orgány spolku

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně,
aby:
a)
schválila případné změny stanov,
b)
zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlennou radu spolku, případně
tuto radu spolku odvolala,
c)
schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející
období,
d)
určila koncepci činnosti spolku na další období,
e)
stanovila výši členských příspěvků,
f)
zvolila čestné členy spolku, rozhodla o případném vyloučení člena spolku,
g)
rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.
Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku. Usnášeníschopná je, pokud
se zúčastní nadpoloviční většina členů. Členská schůze bude svolána i v případě, že
třetina členů spolku podá ke svolání podnět.
Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech členů spolku.
Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí rada spolku, která si volí ze svého středu
předsedu a dva místopředsedy spolku.
Rada spolku je tříčlenná a schází se dle potřeby. Její funkční období je pětileté. Rada
spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je
přítomen předseda.
Předseda i místopředsedové spolku jsou statutárním orgánem spolku a jednají jeho
jménem. Jménem sdružení mohou jednat i členové sdružení pověření předsedou spolku.

Čl. 8

Hospodaření spolku

Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. Majetek, který si spolek pořídí ze
svých prostředků nebo ho získá jiným zákonným způsobem je jeho výlučným vlastnictvím.
Zdroji
a)
b)
c)
d)

majetku jsou zejména:
členské příspěvky, jestliže se rozhodne o jejich vybírání
dary a příspěvky fyzických a právnických osob
příjmy z činnosti při naplňování cílů sdružení
dotace z rozpočtu státu, krajů a obcí.

Za hospodaření spolku odpovídá rada spolku, která každoročně překládá členské schůzi
zprávu o hospodaření spolku.

Čl. 9

Zánik spolku

Spolek zaniká:
a)
dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí
členské schůze.
b)
rozpuštěním na základě pravomocného rozhodnutí ministerstva vnitra.
Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodně současně členská schůze o způsobu
majetkového vypořádání.

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy a
především zdravým rozumem.
Stanovy byly schváleny na schůzi výboru občanského sdružení Bezdružic o.s. dne 20. 11.
2015. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského
soudu v Hradci Králové.

