
STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU 
  

Kalňáci, z.s. 

stanovy zapsaného spolku Kalňáci, z.s. (dále jen spolek) dle Občanského zákoníku 89/2012 

Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Čl. 1.  

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 

1.1. Spolek má název Kalňáci, z.s. 

1.2. Sídlo spolku je na adrese Kalná 2, Soutice, 257 63 Trhový Štěpánov. 

1.3. Spolek se zakládá na dobu neurčitou. 

 

 

Čl. 2.  

CHARAKTER SPOLKU, ČINNOST SPOLKU, POSLÁNÍ A CÍL ČINNOSTI 

 

2.1. Spolek je právnickou osobou podle českého práva. 

2.2. Spolek je založen k podpoře a k rozvoji venkova, zejména obce Kalná. 

2.3. Realizace programů a projektů, které přispějí k rozvoji obce Kalná a oblasti středních 

Čech. 

2.4. Účast ve správních řízeních týkajících se regionu. 

2.5. Realizace a organizace turistických a ozdravných pobytů. 

2.6. Propojení města a venkova. 

2.7. Obnova a upevňování tradic venkova. 

2.8. Přispívání k ochraně životního prostředí. 

2.9. Účast v dotačních a grantových řízeních. 

2.10. Bezplatná poradenská a informační činnost v oblasti ochrany životního 

prostředí. 

2.11. Osvětová činnost formou pořádání výstav, soutěží, sportovních, kulturních a 

vzdělávacích akcí. 

2.12. Publikační a informační činnost. 

 

Čl. 3.  

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ SPOLKU 

3.1. Vznik členství 

3.1.1. Členem spolku může být fyzická osoba nebo právnická osoba, která souhlasí se 

stanovami spolku, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů spolku.  



3.1.2. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou 

schůzí. O přijetí rozhodují členové spolku na své časově nejbližší členské schůzi 

prostou většinou hlasů. Přijetí člena se sděluje písemně. Spolek vede evidenci 

členů. 

3.2. Člen spolku má právo 

3.2.1. Účastnit se jednání členské schůze. 

3.2.2. Volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů. 

3.2.3. Předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku. 

3.2.4. Podílet se na praktické činnosti spolku.  

3.3. Člen spolku má povinnost 

3.3.1. Dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku. 

3.3.2. Aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat 

žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku. 

3.3.3. Účastnit se jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.  

3.4. Členství ve spolku zaniká 

3.4.1. Doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje, radě spolku. 

3.4.2. Úmrtím člena spolku. 

3.4.3. Zánikem spolku. 

3.4.4. Vyloučením člena spolku členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i přes 

písemné napomenutí radou, porušuje tyto stanovy.  

 

 

 

Čl. 4.  

ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ 

 

4.1. Strukturu spolku tvoří členská schůze a rada spolku.  

4.2. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Schází se nejméně jednou ročně, aby: 

4.2.1. schválila stanovy spolku a změny těchto stanov,  

4.2.2. zvolila radu spolku a případně ji odvolala,  

4.2.3. projednala zprávu o hospodaření spolku předloženou radou spolku, 

4.2.4. schválila zprávu o činnosti spolku předkládanou radou spolku,    

4.2.5. schválila koncepci spolku a jeho cíle na příští období,  

4.2.6. schválila přihlášky nových členů a rozhodla o vyloučení člena,  

4.2.7. rozhodla o zániku spolku.  

4.3. Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku. Rada je povinna do 1 měsíce 

svolat členskou schůzi, pokud ji o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů 

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

dvoutřetinovou většinou všech členů spolku. Stanovy spolku lze měnit dvoutřetinovou 

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

většina všech členů spolku. 

4.4. Rada spolku je výkonným orgánem spolku. Rada spolku je tříčlenná a řídí činnost 

spolku mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené jí členskou schůzí. 

Jednotliví členové rady jsou oprávněni jednat jménem spolku samostatně. 

 



 

 

 

Čl. 5.  

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ 

 

5.1.  Hospodaření spolku se řídí obecně platnými právními předpisy. 

5.2.  Prostředky na svoji činnost získává spolek z členských příspěvků, jejichž výši stanoví 

členská schůze, z darů, dotací, grantů, odkazů a z příjmů z vlastní činnosti.  

5.3.  Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cíle spolku dle  čl. 2 a v souladu 

s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov. 

 

 

 

Čl. 6.  

ZÁNIK SPOLKU 

 

6.1. Spolek zaniká, pokud se pro jeho zánik vysloví alespoň dvoutřetinová většina účastníků 

členské schůze. 

6.2. Pro zajištění likvidace spolku se na členské schůzi, která rozhodla o zániku spolku, 

ustaví likvidační komise, která v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

rozhodne o majetku spolku. 

 

 

 

Čl. 7.  

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

 

7.1.  Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy. 

7.2. Tyto stanovy byly přijaty členskou schůzí spolku a nabývají účinnosti dnem schválení. 

 


