
Stanovy spolku 

„Kdyňské tvoření, z.s.“ 

 

Článek I. 
Název a sídlo spolku, působnost a charakter spolku 

 

1. Název spolku: Kdyňské tvoření, z.s. 
 

2. Sídlo spolku: Škarmanská 45, Kdyně 345 06 
 
3. Spolek působí na území České republiky, spolek se nečlení na organizační 

jednotky – spolek je místně příslušnou organizační jednotkou 
 
4. Charakter spolku – spolek je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, je dobrovolným svazkem jeho členů podle ustanovení § 214 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Článek II. 
Účel a cíl spolku 

 

Účelem a cílem spolku je:  
 

1. realizace a podpora akcí a projektů pro dobročinné a charitativní účely,  
 

2. realizace a podpora kreativních a rukodělných setkání pro děti a dospělé, 
 
3. pořádání naučných akcí (besedy, kurzy, přednášky, ...), 
 
4. realizace prodejních akcí.   
 

Článek III. 
Předmět činnosti spolku 

 

1. Základní činností je pořádání zájmových akcí pro členy i nečleny spolku. 
 

2. K zabezpečení výše uvedeného zajišťuje spolek materiální a provozní realizaci 
akcí, přípravu a zpracování projektů, zabezpečení kurzů a přednášek, prodejních 
akcí. 

 

3. K dosažení uvedeného účelu může spolek soustřeďovat finanční prostředky na 
účtu spolku, které použije v souladu s těmito stanovami. 

 

4. Provádí úhradu nákladů souvisejících s činností spolku (odměny lektorům, náklady 
na pořádání akcí a jejich materiální zabezpečení, zpracování projektů). 

 

5. Spolek se při své činnosti řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy. 
 
 
  



Článek IV. 
Zásady hospodaření spolku 

 

1. Spolek je neziskovou organizací.  
 

2. Majetek spolku tvoří movitý majetek a finanční prostředky získané především: 
a) z členských příspěvků členů 
b) z poplatků členů i nečlenů na akce organizované spolkem 
c) z příspěvků, dotací, darů 
d) z výtěžků prodejních akcí 

 

3. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho hlavní 
činností podle těchto stanov a v souladu s rozpočtem spolku. 

 

4. Předseda sestavuje na příslušný kalendářní rok rozpočet, podle kterého spolek po 
schválení výborem hospodaří. 

 

5. Hospodaření spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy (účetnictví).  
 

Článek V. 
Členství ve spolku 

 

1. Členem spolku je fyzická a právnická osoba, která byla na základě přihlášky 
zapsána do seznamu členů spolku (u členů mladších 15 let po písemném souhlasu 
jejich zákonného zástupce). 

 

2. Přihlášku ke členství přijímá předseda, který také rozhoduje o přijetí nového člena 
spolku. 

  

3. Zakládajícími členy spolku jsou alespoň 3 osoby, vedené společným zájmem vést 
spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů. 

 

4. Členství zaniká: 
a. úmrtím člena, 
b. vystoupením člena na základě jeho oznámení o vystoupení doručeného 

předsedovi,  
c. nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené dodatečné lhůtě, 
d. zánikem spolku. 

 

5. Člen má právo: 
a. zúčastňovat se jednání a rozhodování na členských schůzích, 
b. podílet se na činnosti spolku, zúčastňovat se jeho akcí, 
c. podávat dotazy, návrhy, stížnosti, být informován o záležitostech spolku, 
d. být informován o hospodaření spolku. 

 

6. Člen má povinnost:  
a. dodržovat stanovy spolku, 
b. plnit rozhodnutí výboru spolku a pokyny předsedy spolku, 
c. platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínu. 

 



7. Výši členských příspěvků stanoví výbor spolku vždy pro příslušný kalendářní rok. 
 

Článek VI. 
Orgány spolku 

 

Orgány spolku jsou: 
a. statutární orgán spolku – předseda 
b. nejvyšší orgán spolku – výbor 
 

Článek VII. 
Předseda spolku 

 

1. Předseda je statutárním orgánem spolku zastupujícím spolek vůči třetím osobám 
a je odpovědný výboru spolku.  

 

2. Funkční období předsedy je pětileté. 
 

3. Předseda spravuje jeho záležitosti mezi schůzemi výboru. Provádí usnesení výboru 
a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny výboru. 

 

4. Předseda rozhoduje v rámci schváleného rozpočtu o vynaložení finančních 
prostředků spolku. 

 

5. Předseda koordinuje činnost spolku, průběžně vyřizuje záležitosti spolku, při řízení 
spolku rozhoduje o všech záležitostech, které nepatří do výlučné působnosti a 
rozhodování výboru. Podepisuje písemnosti, kterými spolek přijímá závazky nebo 
získává práva.  

 

6. Předseda vede seznam členů spolku, provádí zápisy a výmazy týkající se členství. 
Seznam členů je přístupný všem členům spolku.  

 

7. Nemůže-li plnit z jakýchkoliv důvodů svoji funkci předseda, jedná jménem spolku 
místopředseda. 

 

Článek VIII. 
Výbor spolku 

  

1. Výbor je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně. 
 

2. Výbor je tříčlenný. 
 

3. Prvními členy výboru jsou zakladatelé spolku. V případě ukončení členství ve spolku 
nebo rezignace na funkci člena výboru, se výbor doplňuje kooptací zbývajícími členy 
výboru. 

 

4. Schůze výboru svolává předseda spolku. 
 

5. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna většina členů výboru; nesejde-li se 
v potřebném počtu, svolá se nejpozději do šesti dnů náhradní schůze výboru. Nová 
schůze výboru je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.  



 

6. Výbor přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas 
nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Každý člen 
má 1 hlas. 

 

7. O průběhu jednání a o usnesení výboru se pořizují zápisy. Zápis podepisuje 
předseda a výborem pověřený člen. 

 

8. Výbor může být svolán požádá-li o to 1/3 členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho 
měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější. 

 

9. Funkční období výboru je pětileté. 
 

10. Výbor 
a. volí předsedu spolku, 
b. schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí 

těchto rozhodnutí je potřeba souhlas 2/3 členů výboru, 
c. schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období 

a revizní zprávu, 
d. konkretizuje činnost pro další období, 
e. stanovuje výši členských příspěvků. 

 

Článek IX. 
Zánik spolku 

 

1. Spolek zaniká: 
a. dnem přijetí usnesení výboru o zrušení spolku,   
b. dnem přijetí usnesení výboru o sloučení, splynutí nebo rozdělení spolku,  
c. dnem uvedeným v pravomocném rozhodnutí soudu o jeho zrušení. 

 

2. V případě zániku spolku bude případný zbylý majetek po jeho likvidaci předán 
na základě rozhodnutí výboru neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům 
spolku. 
 

Článek X. 
Závěrečná ustanovení 

 

Tyto stanovy byly schváleny na ustavující schůzi spolku konané dne 6.7.2020 

 

 

Předseda: Bc. Veronika Šmerdová 
 

 


