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STANOVY 

Spolek Podprůhon z. s. 

 

Článek I. Úvodní ustanovení 

Název: Spolek Podprůhon z. s. 

Sídlo: Rud. Knotka 1983, Kladno, 272 01 

IČ: 27027619 

 

Článek II. Činnost a cíle spolku 

Hlavní činností spolku je především:  

1. ochrana životního prostředí, přírody a krajiny,  

2. ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i 

neurbanizované krajiny, zejména kladenské lokality Podprůhon, 

3. ochrana veřejného zdraví a zdravých životních podmínek, 

4. ochrana a zastavení úbytku zeleně v zastavěných územích obcí, 

5. ochrana zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa, 

6. rozvoj možností dětí, mládeže i dospělých kvalitně trávit volný čas, 

7. podpora kvalitativního rozvoje území města Kladna a Středočeského kraje v 

souladu se zásadami trvale udržitelného života,  

8. podpora informovanosti občanů o přírodě, životním prostředí, kulturních akcích 

a politickém dění v jejich okolí, 

9. podpora rovných příležitostí, 

10. rozvoj a budování občanské společnosti, zejména v kladenské lokalitě 

Podprůhon, 

11. pořádání kulturních, vzdělávacích a společenských akcí, 

12. organizace a koordinace stavebních projektů, 

13. publikační činnost, výroba a distribuce propagačních předmětů pro popularizaci 

čtvrti Podprůhon a města Kladna, 

14. sportovní, kulturní, osvětová a vzdělávací akce a programy pro děti, mládež a 

seniory 

 

Vedlejší, podpůrnou, činností spolku je také: 

1. zprostředkování reklamy a propagace, 

2. publikační činnost. 
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Článek III. Členství ve spolku 

1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba. 

2. Přihlášku ke členství přijímá výbor spolku. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 

nadpoloviční většiny členů výboru spolku. 

3. Členství vzniká přijetím za člena. 

4. Členství zaniká: 

• doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru spolku, 

• rozhodnutím valné hromady o vyloučení. Toto nabývá platnosti po 30 dnech, 

pokud spolek neobdrží oznámení o soudním přezkoumaní vyloučení člena. 

• nezaplacením ročního členského příspěvku po dva po sobě následující 

kalendářní roky, 

• úmrtím člena, 

• zánikem právnické osoby, 

• zánikem spolku. 

 

Článek IV. Práva a povinnosti členů 

1. Člen má právo zejména:  

• podílet se na činnosti spolku a být o činnosti informován, 

• volit do orgánu spolku, 

• být volen do orgánu spolku, 

• obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi. 

2. Člen má povinnost zejména:    

• dodržovat stanovy a jednat v souladu s cíli spolku, 

• platit příspěvek ve výši stanovené valnou hromadou na každý rok nejpozději 

do konce kalendářního roku. 

 

Článek V. Orgány spolku 

1. Valná hromada 

2. Výbor a předseda spolku 

3. Kontrolní komise 

Do orgánů spolku může být volena pouze fyzická osoba, která je členem spolku a je 

plně způsobilá k právnímu jednání a splňuje další povinnosti stanovené příslušnými 

právními předpisy. 

 

Článek VI. Valná hromada 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a schází se minimálně jednou ročně. 

2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku. 

3. Valná hromada přijímá rozhodnutí hlasováním, pro přijetí rozhodnutí je potřeba 
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souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí 

jinak. 

4. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se jí účastní alespoň třetina členů 

nebo minimálně 20 členů. Pokud tomuto tak není, je svolána mimořádná valná 

hromada, která je usnášeníschopná vždy. Tato je svolána minimálně po uplynutí 

jednoho měsíce od data předchozí valné hromady. 

Valnou hromadu svolá výbor spolku. Valná hromada může být též svolána bez 

rozhodnutí výboru spolku, požádá-li o to písemně třetina členů nebo minimálně 20 

členů spolku.  

Pozvánka na valnou hromadu musí být doručena písemně vždy všem členům, dále 

může být vyvěšena na webových stránkách spolku a veřejných nástěnkách. 

Valná hromada: 

• schvaluje stanovy a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku, pro přijetí 

těchto rozhodnutí je potřeba nadpoloviční počet hlasů přítomných členů, 

• přijímá zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní 

zprávu, 

• určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období, 

• volí jednotlivé členy výboru a kontrolní komise, 

• stanovuje členské příspěvky na další rok, 

• rozhoduje o zániku členství, 

• rozhoduje o zániku spolku a majetkovém vypořádání. 

 

Článek VII. Výbor 

Výbor je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Výbor 

řídí spolek v období mezi valnými hromadami. Schůze výboru je volně přístupná 

členům spolku. 

• Výbor je pětičlenný, jeho funkčním obdobím jsou tři roky. Ze svého středu 

volí předsedu spolku a pokladníka. Činnost výboru řídí předseda, jeho hlas 

rozhoduje v případě rovnosti hlasů. Výbor je usnášeníschopný v počtu tří 

členů. 

Výbor: 

• na nejbližší schůzi projedná podnět podaný členem spolku, 

• připravuje zprávu o činnosti za minulé období, případné změny stanov, návrh 

cílů činnosti na další rok, 

• rozhoduje o přijetí člena, 

• vede evidenci členů spolku s ohledem na ustanovení zákona o ochraně 

osobních údajů. 

Předseda je statutárním orgánem spolku a jedná jménem spolku. Jménem spolku dále 

jednají předsedou písemně pověření členové. Tyto osoby jednají jménem spolku 
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samostatně. V hospodářských věcech jedná jménem spolku samostatně také 

pokladník.  

 

Článek VIII. Kontrolní komise 

Kontrolní komise je tříčlenná, jejím funkčním obdobím jsou tři roky. 

Kontrolní komise: 

• kontroluje, zda je působení a činnost spolku v souladu s platným právem, 

těmito stanovami a rozhodnutími příslušných orgánů spolku, především 

jednou za rok provádí kontrolu hospodaření a účetnictví spolku 

• připravuje revizní zprávu, kterou předkládá valné hromadě. 

Kontrolní komise nemá výkonnou pravomoc, jen kontrolní, a proto může člen kontrolní 

komise nahlížet do všech dokladů spolku a požadovat od členů dalších orgánů spolku 

vysvětlení k jednotlivým záležitostem.  

 

Článek IX.  Zásady hospodaření 

1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. Zdroji majetku 

jsou zejména: 

• dary a příspěvky fyzických a právnických osob, 

• výnosy z majetku, 

• příjmy z vedlejší činnosti spolku, 

• členské příspěvky. 

2. Za hospodaření spolku odpovídá výbor. 

 

Článek X.  Zánik  

1. Sdružení zaniká: 

• dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem, 

• pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění. 

2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o 

způsobu majetkového vypořádání.  
 

Čl. XI.  Závěrečná ustanovení 

Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace. 

Stanovy se řídí právní úpravou spolků v Novém občanské zákoníku č. 89/2012 

Sb., Pododdílem 2 , počínaje § 214. 

 

 

V Kladně dne 26. 11. 2019, Kateřina Jůzová, předsedkyně Spolku Podprůhon 


