
 

Stanovy KOS Křenovice, z. s. 

 

Článek I  

Základní ustanovení 

1. Název spolku: KOS Křenovice, z. s. (dále jen „spolek“) 

2. Sídlo spolku: Palackého 423, Křenovice, PSČ 683 52 

3. Charakter spolku 

KOS Křenovice, z. s., byl založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů a je ve 

smyslu ust. §3045 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, považován za spolek.  

Je to dobrovolný, demokratický, nezávislý a neziskový svazek dětí, mládeže a dospělých; právnická 

osoba založená za účelem naplňování společných zájmů, které vyplývají z článku II. těchto stanov.  

Článek II   

Činnost spolku 

1. Hlavní činnost spolku směřuje k uspokojování potřeb a ochraně společných zájmů členů z řad 

dětí, mládeže i dospělých prostřednictvím pravidelné i jednorázové všestranné činnosti zaměřené 

především na realizaci různorodých volnočasových aktivit: 

- formou činnosti zájmových kroužků s různým zaměřením,  

- pořádáním jednorázových akcí různého charakteru, kurzů, školení,  

-  zajišťováním lektorské činnosti,  

- provozováním kulturních, vzdělávacích, sportovních, zábavních akcí, výstav, přehlídek a  

- organizací dalších aktivit směřujících k všestrannému využití volného času všech věkových 

kategorií.   

2. Zisk z činnosti spolku lze využít pro spolkovou činnost a správu spolku.  

Článek III   

Členství ve spolku, práva a povinnosti členů 

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem se může stát každá fyzická osoba starší jednoho roku 

s trvalým bydlištěm na území České republiky. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné 

na jinou osobu, nepřechází na jeho právního zástupce.  

2. Spolek rozlišuje dva druhy členství s diferencovanými právy a povinnostmi: 

2.1. Dětské členství – je určeno nezletilým. Platí pro něho bod 1 článku III těchto stanov.  

2.1.1. Členství vzniká na dobu jednoho roku, vždy od 1. září do 31. srpna následujícího roku, a 

je podmíněno uhrazením dětského členského příspěvku.  (Dále jen „dětský člen“.) 

2.1.2. Dětské členství není automaticky prodlužováno pro další období bez uhrazení členského 

příspěvku; pro další rok tedy zaniká. 



2.1.3. Přihláška dětského člena obsahuje jeho jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, 

rodné číslo, kontakty na zákonného zástupce s podpisem zákonného zástupce. 

2.1.4. Dětský člen má právo účastnit se činnosti spolku určené pro jeho věkovou kategorii, 

nemá právo hlasovat na členské schůzi. 

2.1.5. Povinností dětského člena je dodržovat pravidla stanovená pro jednotlivé činnosti pro 

jeho věkovou kategorii.  

 

2.2. Členství – je určeno všem fyzickým osobám starším 18 let. Platí pro něho bod 1 článku III 

těchto stanov.  

2.2.1. Členství vzniká dnem přijetí uchazeče za člena na základě jeho písemné přihlášky. 

Přihláška obsahuje jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, kontakty a 

podpis žadatele. O přijetí rozhoduje výbor spolku. (Dále jen „člen“.) 

2.2.2. Členství zaniká: 

- dobrovolným vystoupením člena na základě jeho vlastní žádosti,  

- úmrtím člena,  

- nezaplacením ročního členského příspěvku ve lhůtě určené statutárním orgánem, 

- vyloučením člena – členství končí dnem rozhodnutí výboru o vyloučení člena z důvodu 

porušování stanov nebo ohrožování plnění účelů spolku,  

- zánikem nebo transformací spolku.  

2.2.3. Člen spolku má právo: 

- aktivně se účastnit činnosti spolku podle podmínek pro jednotlivé aktivity, 

- organizovat aktivity pro ostatní členy a dětské členy spolku, 

- volit výbor spolku, být volen, 

- předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku. 

2.2.4. Povinností člena je: 

- souhlasit se stanovami spolku,  

- podporovat činnost spolku,  

- aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku,  

- platit včas členské příspěvky.  

Člen má právo hlasovat na členské schůzi. 

3. Seznam členů i dětských členů se základními informacemi (bod 2.1.3. a 2.2.1)je neveřejný, je 

uložen v sídle spolku, je veden členy výboru a je určen pouze pro aktivity spolku. 

 

Článek IV   

Orgány spolku 

1. Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 

- členská schůze – jako nejvyšší orgán 

- výbor 

- předseda – jako statutární zástupce 

2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, jejich funkce, způsob vzniku i zániku upravují články V–VII 

stanov. 

 



Článek V   

Členská schůze 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Je tvořena shromážděním všech členů (viz článek III, 

bod 2.2 stanov), tedy členů starších 18 let. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají 

stejnou váhu.  

2. Členská schůze je svolávána výborem spolku podle potřeby, nejméně jednou za rok, pozvánkou 

na kontaktní údaje členů uvedené v přihlášce do spolku.  

3. Členská schůze je svolána i v případě, že podnět ke svolání podá třetina členů.  

4. Členská schůze: 

- určuje koncepci spolku, jeho hlavní zaměření,  

- rozhoduje o změně stanov, 

- volí a odvolává členy volených orgánů, případně jejich náhradníky, 

- schvaluje vnitřní předpisy spolku, 

- schvaluje hospodaření spolku,  

- rozhodne o dobrovolném rozpuštění spolku nebo jeho transformaci 

5. Organizační činnost členské schůze určuje jednací řád, který je interním předpisem spolku.  

6. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny členů. Není-li členská schůze 

se schopna usnášet, svolá výbor spolku do měsíce od původního konání náhradní členskou 

schůzi. Tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.  

7. Jednání členské schůze jsou neveřejná.  

Článek VI   

Výbor spolku 

1. Činnost spolku řídí výbor spolku (v souladu se zákonem a stanovami spolku). 

2. Výbor má 3 členy starší 18 let a je volen členskou schůzí na období 5 let.  

3. Členství ve výboru zaniká (kromě smrti člena) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena 

členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností, případně na vlastní žádost člena.  

4. Opakovaná volba členů výboru je možná.  

5. Výbor spolku si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka.  

6. Výbor je svoláván předsedou (případně i jiným členem výboru) podle potřeby, nejméně však 

čtyřikrát ročně.  

7. Výbor je usnášeníschopný za účasti všech 3 členů. Hlasy všech členů mají stejnou váhu. Výbor 

přijímá usnesení nadpoloviční většinou svých členů.  

8. Na jednání výboru mohou být zváni hosté.  

9. Do kompetence výboru patří: 

- určovat a rozpracovávat koncepci spolku na roční období, 

- svolávat členskou schůzi, 

- řídit spolek,  

- přezkoumávat a schvalovat rozpočet, roční uzávěrku hospodaření, 

- stanovovat výši a splatnost členských příspěvků,  

- vydávat interní předpisy spolku,  

- přijímat členy, případně rozhodovat o jejich vyloučení, vést členskou agendu, určovat práva a 

povinnosti členů i dětských členů,  

- dohlížet na řádnou péči o majetek, řídit hospodářskou činnost spolku.  



Článek VII 

Předseda spolku 

1. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku, který jedná za spolek samostatně.  

2. K jednání za spolek v dílčích činnostech může zmocnit další osoby. Plná moc v tomto případě je 

udělena písemnou formou s přesným vymezením a odpovědností zmocněné osoby a obsahuje 

věcný a časový rozsah zmocnění.  

3. Funkční období činnosti předsedy je shodné s funkčním obdobím výboru spolku, tj. 5 let. 

Předsedu volí ze svého středu členskou schůzí zvolený výbor.  

4. Předseda se řídí právními předpisy České republiky, stanovami spolku, jeho interními předpisy, 

rozhodnutím výboru a členské schůze.  

Článek VIII  

Hospodaření spolku 

1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z darů fyzických i 

právnických osob, z nadačních grantů, sponzorských darů, z příjmů ze své činnosti a z dotací na 

činnost od obce.  

2. Členské příspěvky dětských členů (viz článek III – 2.1) jsou vybírány v návaznosti na školní rok, tj. 

vždy do konce měsíce září. Výše je pro všechny dětské členy stejná, pro konkrétní školní rok je 

vždy navržena výborem spolku a schválena členskou schůzí.  

3. Členské příspěvky členů (viz článek III – 2.2) jsou vybírány v návaznosti na školní rok, tj. vždy od 1. 

do 30. září. Výše je pro všechny členy stejná, pro konkrétní rok je vždy navržena výborem spolku 

a schválena členskou schůzí. 

4. Výbor spolku volí ze svých členů jednoho pokladníka. Jeho povinností je řádné vedení účetnictví, 

podávání zpráv o hospodaření s penězi a majetkem spolku.  

5. Správní období je shodné s kalendářním rokem. Hospodaření spolku probíhá na základě 

schváleného rámcového rozpočtu. Prostředky spolek vynakládá výhradně v souladu se svými 

zájmy.  

6. Za hospodaření spolku a nakládání s majetkem je odpovědný výbor.  

Článek IX 

Zánik spolku 

1. Spolek zaniká rozhodnutím členské schůze, případně sloučením s jiným spolkem na základě 

rozhodnutí členské schůze.  

2. V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu 

neziskového charakteru, případně jiný spolek s cíly blízkými KOS Křenovice, z. s. 

Článek X 

Závěrečná ustanovení 

1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku 

2. Ve věcech neupravených těmito stanovami, platí obecně závazné právní předpisy ČR. 

3. Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení členskou schůzí dne 14. 9. 2016. 

4. Doplňky a změny těchto stanov musejí být přijaty členskou schůzí.   

 



Stanovy schváleny členskou schůzí:  14. září 2016 

Podpis: Mgr. Jitka Schovancová 

  


