
Stanovy Občanského sdružení Hrad, z. s. 
 

 

Čl. I 

Úvodní ustanovení 

 

Název zapsaného spolku: 

Občanské sdružení Hrad z.s. 

 (dále jen Spolek) 

 

Sídlo: Velhartice 1, 341 42 Velhartice, pošta Kolinec 

 

 

Čl. II. 

Právní postavení spolku 

 

1. Členství ve Spolku je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného 

zájmu. 

2. Spolek je právnickou osobou. 

 

 

Čl. III.  

Účel Spolku 

1. Účelem Spolku je: 

  

- Podporovat a podílet se na rozvoji, obnově a údržbě areálu hradu Velhartice.  

- Rozšiřovat   povědomí veřejnosti o tomto objektu a prohlubovat její vztah k památce. 

- Zaměření se na aktivity podporující především rodiny s dětmi, které navštíví památku a 

obecně je inspirovat k hodnotnému společnému využívání volného času. 

-  

2. Za tímto účelem Spolek zajistí např.: 

 

- organizování kulturních, vzdělávacích a společenských programů; 

- organizaci a zajištění brigádnických výpomocí; 

- přípravu a realizaci projektů spolufinancovaných z národních i přeshraničních grantových 

programů;  

 

Čl. IV. 

Členství 

 

1. Členem Spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se 

stanovami a cíli Spolku. 

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

3. Členství vzniká dnem přijetí za člena. 

4. Dokladem členství je potvrzení o členství, vydané výborem. 

5. Zánik členství: 

a) vystoupením člena písemným oznámením; 

b) úmrtím člena; 

c) u právnické osoby jejím zrušením; 

d) zánikem Spolku; 
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e) rozhodnutím členské schůze o zrušení členství pro neplnění členských povinností, 

nebo nevhodnému jednání v neprospěch Spolku. 

 

 

Čl. V. 

Práva a povinnosti členů 

1. Člen má právo zejména: 

a) podílet se na činnosti Spolku; 

b) volit do orgánů Spolku; 

c) být volen od 18 let do orgánů Spolku; 

d) obracet se na orgány Spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření. 

 

2. Člen má povinnost zejména: 

a) dodržovat stanovy Spolku a plnit členské povinnosti; 

b) aktivně se podílet na plnění cílů Spolku; 

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení. 

 

 

Čl. VI. 

Orgány Spolku 

Orgány sdružení jsou: 

a) členská schůze; 

b) výbor; 

c) předseda a místopředseda spolku; 

 

 

Čl. VII. 

Členská schůze 

 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku. 

2. Členskou schůzi tvoří všichni členové Spolku.  

3. Členskou schůzi svolává výbor dle potřeby, nejméně však 1x ročně. Výbor dále svolá 

členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně polovina členů Spolku. 

4. Členská schůze vykonává práva a povinnosti vůči výboru. 

5. Členská schůze zejména: 

a) rozhoduje o změnách stanov Spolku; 

b) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, rozpočet Spolku a roční uzávěrku 

hospodaření; 

c) volí 3 členy výboru na dobu tři roky; 

d) rozhoduje o vzniku nebo zrušení členství; 

e) rozhoduje o zrušení spolku. 

 

6. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 25% členů Spolku. Nesejde-

li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor (svolavatel) nejpozději do 1 měsíce, ne 

však dříve než za 5 kalendářních dnů, náhradní členskou schůzi. Ta je usnášeníschopná 

bez ohledu na počet přítomných členů. 

7. Každý člen má jeden hlas. Hlasy členů jsou rovné. 

8. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj 

hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení 



Spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech přítomných členů 

Spolku. 

 

 

 

 

Čl. VIII. 

Výbor 

 

 

1. Výbor Spolku je výkonným orgánem Spolku, řídí Spolek v období mezi členskými 

schůzemi a za svoji činnost odpovídá členské schůzi. 

2. Členství ve výboru vzniká volbou na členské schůzi na základě návrhu některého ze 

členů. Členská schůze může odvolat jak jednotlivé členy výboru, tak výbor jako celek. 

3. Funkční období členů výboru je stanoveno na dobu 3 roky, výbor je tříčlenný. Člen 

výboru může v průběhu funkčního období na svoji funkci rezignovat písemnou 

rezignací doručenou Spolku. V takovém případě jeho funkce zanikne okamžikem 

doručení oznámení o rezignaci Spolku. 

4. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda Spolku. 

5. Výbor zejména: 

a) volí ze členů předsedu a místopředsedu a pokladníka 

b) koordinuje činnost Spolku 

c) svolává členskou schůzi, zpracovává podklady pro rozhodnutí členské 

schůze. 

6. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. 

7. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 

Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu dvou měsíců nesejde 

usnášeníschopný výbor, přebírá jeho pravomoci členská schůze 

 

Čl. IX.  

Předseda a místopředseda Spolku 

1. Předseda a místopředseda jsou statutární orgány Spolku a zastupují Spolek navenek. 

V intencích rozhodnutí členské schůze a výboru Spolku rozhodují o běžných 

záležitostech Spolku. Za Spolek jedná každý z nich samostatně, přičemž podepisování 

za Spolek se děje tak, že k nadepsanému nebo vytištěnému názvu Spolku připojí 

jednající svůj podpis. 

2. Předsedu a místopředsedu Spolku volí výbor Spolku z řad členů výboru Spolku. 

3. Předseda a místopředseda Spolku jsou odpovědní za plnění rozhodnutí výboru, vedení 

účetní evidence a plynulý chod činnosti Spolku. 

4. Předseda Spolku připravuje podklady pro jednání výboru Spolku. 

5. Předseda nebo místopředseda může jménem Spolku v konkrétní záležitosti udělit 

plnou moc k zastupování Spolku další osobě. 

 

 

 

 

Čl X. 

Zásady hospodaření Spolku 
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1. Svou činnost Spolek financuje zejména z: 

a) darů a příspěvků právnických a fyzických osob 

b) výnosů majetku 

c) členských příspěvků 

d) dotací a grantů 

e) dalších nahodilých příjmů související s činností Spolku. 

2. Příjmy Spolku jsou určeny k naplňování účelu Spolku. 

3. Za hospodaření Spolku odpovídá výbor Spolku, který každoročně předkládá členské 

schůzi zprávu o hospodaření Spolku, včetně účetní uzávěrky. 

4. Hospodaření se uskutečňuje podle rozpočtu schváleného členskou schůzí. 

 

Čl. XI. 

 Zánik Spolku 

1. Spolek zaniká zrušením nebo sloučení s jinou právnickou osobou na základě 

rozhodnutí členské schůze. 

2. Zaniká-li Spolek zrušením, rozhodne současně členská schůze o způsobu likvidace, o 

tom, jak bude naloženo s likvidačním zůstatkem a o určení likvidátora. 

 

 

 

 

Čl. XII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Spolek může na základě rozhodnutí výboru umožnit nahlížení do hospodaření Spolku 

řediteli a vedoucímu ekonom. útvaru Národního památkového ústavu, územní odborné 

pracoviště České Budějovice. 

 

2. Spolek může na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační a jednací řád. 

 

 

 

 

Ve Velharticích                 dne  31. srpna 2020 

 

 

 

Za navrhovatele Mgr. Zdeněk Svoboda 
 

 

 


