STANOVY
HISTORICKÉHO SPOLKU HEROLD BŘEZNICE, o. s.
Čl. 1.
Název a sídlo
Název sdružení: Historický spolek Herold Březnice, o. s.
(dále jen „spolek“)
Sídlo: Zámecký obvod 31, 262 72 Březnice
Čl. 2
Statut spolku
1. Spolek je dobrovolným, nezávislým, nevládním sdružením fyzických a případně
právnických osob založené v souladu se zákonem 83/1990 Sb. v platném znění, které
spojuje společný zájem definovaný v čl. 3 těchto Stanov. Sdružení se ve své činnosti
řídí právním řádem České republiky a svými Stanovami.
2. Spolek je právnickou osobou.
Čl. 3
Cíle činnosti spolku
1. Základním cílem spolku je rozvíjet historickou osvětu i kulturní život v Březnici a
uskutečňovat aktivity směřující k obnově historické budovy bývalého zámeckého
pivovaru v Březnici. Spolek může provádět svou činnost i mimo oblast Březnice.
2. Za výše uvedeným účelem spolek:
a) pořádá či spolupořádá osvětové, vzdělávací, charitativní, zábavní, kulturní a
společenské akce;
b) vydává informační, metodické a propagační materiály, prodává reklamní
předměty;
c) vyhledává a realizuje náměty pro zvelebení historických částí bývalého zámeckého
pivovaru i celého mikroregionu;
d) organizuje veřejné sbírky na podporu cílů spolku;
e) podává podněty zákonodárným, výkonným, samosprávným a jiným veřejným
subjektům;
f) může získávat do nájmu či vlastnictví nemovitosti a může provádět hospodářskou
činnost.
Čl. 4
Členství
1. Členem spolku se mohou stát fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které
souhlasí s jeho stanovami a cíli.
2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky Správní rada spolku
(dále jen Rada).
3. Členství vzniká dnem schválení písemné přihlášky.
4. Nezbytnou podmínkou vzniku členství je zaplacení ročního členského příspěvku.
5. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného
výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany
ostatních osob účastnících se činností přípravného výboru.
6. Členství zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením Radě,
b) úmrtím člena, u právnické osoby jejím zrušením,
c) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
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d) zánikem sdružení.
7. Dokladem členství je potvrzení vydané Radou.
Čl. 5
Práva a povinnosti členů
1. Člen spolku má právo:
a)
b)
c)
d)

osobně se účastnit činnosti a akcí spolku,
účastnit se jednání valné hromady,
volit orgány spolku,
být volen do orgánů spolku.

2. Člen má povinnost:
a)
b)
c)
d)
e)

dodržovat stanovy spolku,
aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou,
dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.
Čl. 6
Orgány spolku

Orgány spolku jsou:
a) Valná hromada,
b) Správní rada spolku (Rada),
c) Ředitel spolku (Ředitel).
Čl. 7
Valná hromada
1.
2.
3.
4.

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.
Valnou hromadu svolává Rada podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
Valná hromada:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

rozhoduje o změnách stanov spolku,
schvaluje výroční zprávu spolku, rozpočet a roční uzávěrku hospodaření,
volí členy Rady,
rozhoduje o počtu členů Rady,
rozhoduje o zrušení členství,
rozhoduje o zrušení sdružení,
rozhoduje o vzniku platforem v rámci spolku,
stanovuje výši ročního členského příspěvku.

5. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
6. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň polovina členů spolku.
7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj
hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení
spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů spolku.
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Čl. 8
Rada spolku
1. Rada je statutárním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
2. Členství v Radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze
členů sdružení.
3. Rada má nejméně tři členy.
4. Radu svolává předseda nejméně jednou za tři měsíce.
5. Rada:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

zajišťuje organizaci a řízení činnosti spolku,
hospodaří a nakládá s majetkem spolku,
volí ze svých členů předsedu,
jmenuje ředitele spolku,
svolává valnou hromadu,
zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
rozhoduje o přijetí za člena spolku.

6. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
7. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
8. Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu 18 měsíců nesejde valná
hromada, přebírá její pravomoci Rada.
Čl. 9
Ředitel spolku
1. Ředitel je výkonným orgánem spolku
2. Ředitel naplňuje rozhodnutí Rady a zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem, a
rozhoduje o běžných záležitostech sdružení. Rozsah pravomocí ředitele stanoví Rada.
3. Ředitel je odpovědný za plnění rozhodnutí Rady, vedení účetní evidence a plynulý
chod sdružení.
4. Ředitel připravuje podklady pro jednání Rady spolku.
5. Ředitele jmenuje Rada spolku.
6. Ředitel může být členem Rady spolku.
Čl. 10
Jednání jménem spolku
1. Navenek zastupují spolek předseda Rady a Ředitel spolku.
2. Předseda rady a Ředitel spolku mohou jménem spolku jednat samostatně.
Čl. 11
Zásady hospodaření
1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Vlastním zdrojem financování sdružení je jeho majetek, který tvoří:
a)
b)
c)
d)

dotace a granty,
dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
sbírky, které spolek organizuje,
příležitostné příjmy z akcí pořádaných sdružením (kulturní akce, tombola na plese
apod.),
e) pravidelné členské příspěvky.
3. Za hospodaření spolku odpovídá Rada spolku, která každoročně předkládá valné
hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
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4. Spolek je neziskovým sdružením s přiměřenou režií.
5. Spolek vede účetní evidenci v souladu s platnými právními předpisy.
6. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.
Čl. 12
Zánik spolku
1. Spolek zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě
rozhodnutí valné hromady,
b) pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra.
2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o
způsobu majetkového vypořádání.
Čl. 13
Závěrečná ustanovení
1. Spolek může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád
spolku.
2. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

V Březnici 6. června 2012

Přípravný výbor:
Petr Orálek (zmocněnec), nar. 5. 2. 1967, Selská 70/20, 102 00 Praha 15

Kateřina Tomášová, nar. 1. 10. 1982, Na Okrouhlíku 1618, 530 03 Pardubice

František Trantina, nar. 29. 9. 1956, Vyšehradská 13, 120 00 Praha 2
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