
Stanovy spolku 

 

SPOLEK PRO ZÁCHRANU VARHAN V NEUMĚTELÍCH, z.s. 

 

Článek I. 

Název, sídlo a forma 

 

Název spolku: Spolek pro záchranu varhan v Neumětelích, z.s. (dále jen „spolek“) 

Sídlo spolku: Neumětely, PSČ 267 24 

Spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník. Je dobrovolným, nevládním a neziskovým svazkem občanů, kteří se sdružili za účelem 

záchrany a využití varhan v kostele sv. Petra a Pavla v Neumětelích.  

Spolek je založen na dobu neurčitou. 

 

Článek II. 

Účel spolku 

 

Účelem spolku je záchrana varhan v kostele sv. Petra a Pavla v Neumětelích, zajišťování 

finančních prostředků na jejich opravu, realizace projektů oprav, péče o jejich údržbu a využití.  

 

Článek III. 

Činnost spolku 

 

Spolek dosahuje naplňování svého účelu realizací souboru činností, které jsou vzájemně 

provázané a v souhrnu tvoří hlavní činnost spolku. Jsou jimi zejména: 

a) konání veřejné sbírky ve smyslu zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o 

změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), 

b) realizování projektů oprav a modernizace varhan, 

c) zajišťování vhodných podmínek k zachování varhan (např. plynování interiéru kostela),  

d) spolupráce a koordinace projektů oprav s vlastníkem kostela a varhan,  

e) péče o kulturní a společenské dění v kostele sv. Petra a Pavla v Neumětelích ve 

spolupráci s církví, obcí a občany, kteří mají zájem o povznesení tohoto památkově 

chráněného objektu,  

f) pořádání kulturních akcí pro členy spolku i veřejnost,  

g) pořádání koncertů v kostele, 

h) zajištění hry na varhany (jejich využití). 

 

Článek IV. 

Členství ve spolku 

 

1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která podá písemnou 

přihlášku. Podáním přihlášky je projevena vůle toho, kdo se uchází o členství ve spolku, 

být vázán stanovami spolku od okamžiku, kdy se stane členem spolku. 

2. Přihláška toho, kdo se uchází o členství ve spolku, musí obsahovat jeho jméno a 

příjmení, datum narození, bydliště, e-mailovou adresu nebo telefonické spojení, datum 
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podání přihlášky a vlastnoruční podpis. Přihláška je přijata doručením na adresu sídla 

spolku nebo předáním předsedovi spolku. 

3. Členství ve spolku vzniká dnem zápisu do seznamu členů poté, co rada spolku rozhodne 

o přijetí toho, kdo se uchází o členství ve spolku, za člena spolku a zaplacením 

členského příspěvku. Rada spolku o přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání po 

dni podání přihlášky. 

4. Členství ve spolku je nepřevoditelné. 

5. Počet členů spolku je neomezený. 

6. Každý člen spolku má právo: 

a) být informován o činnosti spolku,  

b) účastnit se činnosti spolku, 

c) svobodně se vyjadřovat k činnosti spolku,  

d) vznášet návrhy, námitky a připomínky k činnosti spolku, 

e) účastnit se zasedání členské schůze, 

f) hlasovat na členské schůzi, 

g) být volen a volit do rady spolku, 

h) požádat o svolání mimořádného zasedání členské schůze, 

i) písemně navrhnout vyloučení jiného člena spolku s uvedením okolností, které 

osvědčují důvod pro jeho vyloučení.  

7. Člen spolku má tyto povinnosti: 

a) řídit se stanovami a dalšími vnitřními předpisy spolku, 

b) řídit se usneseními rady spolku a dalších orgánů spolku, 

c) vystupovat v souladu s cíli a zájmy spolku, 

d) aktivně se zapojovat do činnosti spolku podle svých možností, 

e) platit členské příspěvky, 

f) sdělit spolku údaje zapisované do seznamu členů a bez zbytečného odkladu ohlásit 

spolku jakoukoliv změnu těchto údajů.  

 

Článek V. 

Členský příspěvek 

 

1. Členové spolku jsou povinni platit členský příspěvek, a to jedenkrát ročně. Členský 

příspěvek platí členové v hotovosti předsedovi spolku nebo bezhotovostně na bankovní 

účet spolku. Podrobnosti ohledně úhrady členského příspěvku stanoví předseda spolku. 

2. Výši a splatnost členského příspěvku určuje rada spolku. Usnesení o výši a splatnosti 

členského příspěvku je účinné přijetím usnesení radou spolku. 

3. Při zániku členství ve spolku nemá člen právo na vrácení ani části zaplaceného 

členského příspěvku. 

 

Článek VI. 

Seznam členů 

 

1. Spolek vede seznam členů. Seznam členů spolku není zveřejněn. Pro členy spolku je 

seznam členů přístupný v sídle spolku po předchozí dohodě s předsedou spolku. 

2. Vedení seznamu členů zajišťuje předseda spolku. V seznamu jsou o členovi zapsány 

tyto údaje: jméno a příjmení, bydliště, adresa místa trvalého pobytu, pokud se neshoduje 

s místem bydliště, kontakt (telefon či e-mail).  
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3. Zápisy, změny a výmazy týkající se členství ve spolku provádí předseda spolku nebo 

osoba předsedou k tomu písemně pověřená. Předseda spolku provede zápis zapisované 

skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána. 

4. Člen spolku je oprávněn žádat o bezplatné vydání potvrzení o svém členství. 

5. Údaje zapsané v seznamu členů může spolek využívat pouze pro své potřeby ve vztahu 

ke členům spolku. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem 

členů, kterých se týkají.  

6. Zanikne-li členství ve spolku, předseda spolku to v seznamu členů vyznačí bez 

zbytečného odkladu. Do této části seznamu umožní nahlédnout pouze bývalému 

členovi, jehož se zápis týká, a jeho právnímu nástupci. 

 

Článek VII. 

Zánik členství 

1. Členství ve spolku zaniká: 

a) vystoupením člena ze spolku a to prohlášením o vystoupení ze spolku učiněným 

osobně vůči předsedovi spolku nebo písemným sdělením svého rozhodnutí o tom, 

že již dále nechce být členem spolku; členství zaniká dnem učinění prohlášení o 

vystoupení nebo dnem doručení písemného sdělení na adresu sídla spolku, 

b) rozhodnutím rady spolku o vyloučení člena ze spolku z důvodu závažného porušení 

povinnosti vyplývající z členství ve spolku, pokud člen ani po výzvě předsedy 

spolku (v případě předsedy spolku po výzvě rady spolku) v přiměřené lhůtě 

nezjednal nápravu,  

c) rozhodnutím rady spolku o vyloučení člena ze spolku bez výzvy ke zjednání 

nápravy, pokud porušení povinnosti nelze odčinit nebo byla-li spolku způsobena 

zvlášť závažná újma (např. majetková újma, porušení dobré pověsti spolku apod.),   

d) nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené náhradní lhůtě určené 

předsedou spolku dodatečně ve výzvě k zaplacení, ledaže rada spolku rozhodne 

jinak; výzva k zaplacení se považuje za doručenou desátý den po dni předání výzvy 

k poštovní přepravě,  

e) vyloučením člena na základě písemného návrhu kteréhokoliv člena spolku, pokud 

o vyloučení rozhodne rada spolku. Člen, proti němuž návrh na vyloučení směřuje, 

musí dostat možnost se s návrhem seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit 

vše, co mu je ku prospěchu. V případě, že bude rozhodnuto o vyloučení člena ze 

spolku, má tento člen možnost do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí navrhnout, 

aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala členská schůze. Pokud člen takový 

návrh ve stanovené lhůtě nepodá, jeho právo na soudní přezkum rozhodnutí spolku 

o vyloučení zaniká. 

f) zánikem spolku, 

g) úmrtím. 

2. V případě vyloučení dle odst. 1 písm. b), c), d) a e) zaniká členství dnem doručení 

písemného rozhodnutí rady spolku o vyloučení dotčenému členovi na jeho adresu 

uvedenou v seznamu členů. Nezastihne-li doručující orgán člena spolku, vhodí 

písemnost do domovní nebo jiné jím užívané schránky; písemnost se považuje za 

doručenou vhozením do schránky. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí spolku a 

členství zaniká dnem převzetí nedoručené písemnosti spolkem. 

3. Člena spolku nelze vyloučit bez uvedení důvodu. 

 

Článek VIII. 

Orgány spolku 
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1. Orgány spolku jsou: 

a) rada spolku, 

b) předseda spolku, 

c) členská schůze.  

2. Rada spolku a členská schůze rozhodují zpravidla na svém zasedání. Usnášejí se 

hlasováním.  

 

Článek IX. 

Rada spolku 

 

1. Nejvyšším orgánem spolku je rada spolku.  

2. Členem rady spolku může být pouze člen spolku. Členové rady jsou voleni členskou 

schůzí. Funkční období je čtyřleté. Funkce členů rady zaniká zvolením nových členů 

rady členskou schůzí po uplynutí funkčního období, odstoupením nebo vyloučením ze 

spolku. Opakované zvolení za člena rady spolku je přípustné. 

3. Rada spolku je tříčlenná. Klesne-li počet členů rady spolku pod tři, budou chybějící 

členové zvoleni na nejbližší konané členské schůzi. Činnost rady do té doby vykonávají 

zbývající členové rady.  

4. Radu spolku svolává k zasedání předseda spolku nebo člen rady předsedou spolku 

k tomu písemně pověřený a to dle potřeby, nejméně jedenkrát do roka. Zasedání se 

svolává s nejméně desetidenním předstihem. Oznámení o konání zasedání rady spolku 

obsahuje body programu a musí být doručeno všem členům rady a to na e-mailovou 

adresu uvedenou v seznamu členů spolku, a není-li takové adresy, pak osobně 

předsedou spolku nebo osobou předsedou spolku k tomu písemně pověřenou. V případě 

osobního doručení potvrdí člen rady písemně přijetí oznámení o konání zasedání rady 

spolku. 

5. Zasedání rady spolku řídí předseda spolku nebo člen rady předsedou spolku k tomu 

pověřený. V případě odstoupení nebo po odvolání předsedy spolku řídí zasedání rady 

kterýkoliv ze zbývajících členů rady spolku. 

6. Rada spolku je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni všichni členové rady. Každý 

člen rady má jeden hlas. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech 

členů rady spolku. 

7. Není-li rada spolku schopna se usnášet, koná se 30 minut po plánovaném začátku 

původně svolaného zasedání rady spolku náhradní rada spolku. Náhradní rada spolku je 

usnášeníschopná za přítomnosti dvou členů rady. Náhradní rada spolku však může 

projednat pouze body uvedené v programu původně svolané rady spolku a k přijetí 

usnesení je třeba souhlasu obou přítomných členů rady. 

8. Rada spolku rozhoduje o všech věcech týkajících se spolku, které nejsou vyhrazeny 

předsedovi spolku nebo členské schůzi, zejména: 

a) odpovídá za chod spolku,  

b) volí z členů rady předsedu spolku a odvolává jej,  

c) bere na vědomí odstoupení předsedy spolku, 

d) vykonává činnost předsedy spolku do doby zvolení nového předsedy spolku, 

e) hodnotí činnost předsedy spolku, pověřuje jej úkoly a určuje jeho oprávnění,  

f) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov, 

g) rozhoduje o přihláškách nových členů, 

h) rozhoduje o vyloučení člena spolku z důvodu nezaplacení členského příspěvku nebo 

dozví-li se o závažném porušení povinnosti vyplývající z členství,  
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i) rozhoduje o vyloučení člena spolku na základě písemného návrhu kteréhokoliv 

člena spolku, jsou-li v návrhu uvedeny okolnosti, které osvědčují důvod pro 

vyloučení; v opačném případě se návrhem na vyloučení člena spolku nezabývá,  

j) bere na vědomí vystoupení člena ze spolku, 

k) rozhoduje o výši a splatnosti členského příspěvku, 

l) svolává zasedání členské schůze,  

m) určuje a schvaluje plán činnosti spolku na příští období v souladu s cíli stanovenými 

členskou schůzí, 

n) rozhoduje o způsobu užití finančních příspěvků poskytnutých spolku a dalších 

příjmů,  

o) rozhoduje o podání žádosti o dotace, granty aj., 

p) schvaluje výsledek hospodaření spolku, 

q) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok, 

r) rozhoduje o změně účelu spolku,  

s) rozhoduje o změně a zániku spolku, 

t) v případě likvidace spolku rozhoduje o majetkovém vypořádání, 

u) jmenuje likvidátora spolku. 

9. Kterýkoliv člen rady spolku je oprávněn svolat zasedání rady za účelem zvolení nového 

předsedy spolku v případě odstoupení nebo po odvolání stávajícího předsedy spolku. 

 

Článek X. 

Předseda spolku 

 

1. Předseda spolku je individuálním statutárním orgánem spolku. Zastupuje spolek ve 

všech záležitostech, řídí a koordinuje činnost rady spolku.  

2. Jménem spolku jedná předseda spolku samostatně. 

3. Předsedou spolku může být pouze člen rady spolku. Funkční období předsedy spolku je 

čtyřleté. Opakované zvolení za předsedu spolku je přípustné. 

4. Funkce předsedy spolku vzniká zvolením radou spolku a zaniká okamžikem, kdy je 

zvolen nový předseda po uplynutí funkčního období, odvoláním radou spolku nebo 

odstoupením.  

5. Odstoupení předsedy spolku je účinné doručením tohoto oznámení radě spolku při jejím 

zasedání. Odstoupivší předseda spolku zůstává i nadále členem rady spolku, neprojeví-

li opačnou vůli. Činnost předsedy spolku do doby zvolení nového předsedy vykonává 

rada spolku.  

6. Předsedu spolku není možné v průběhu jeho funkčního období odvolat z rady spolku. 

7. Předseda spolku je ze své činnosti odpovědný radě spolku.  

8. Předseda spolku společně s radou spolku odpovídá za chod spolku a dále: 

a) plní úkoly uložené mu radou spolku,  

b) vede seznam členů spolku,  

c) eviduje přihlášky členů,  

d) svolává zasedání rady spolku nebo k tomu písemně pověří jiného člena rady, 

e) řídí zasedání rady spolku nebo k tomu pověří jiného člena rady spolku,  

f) řídí zasedání členské schůze nebo k tomu pověří jiného člena rady spolku, 

g) navrhuje změny stanov,  

h) odpovídá za vedení účetní agendy, 

i) sestavuje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok, 

j) vyzývá člena spolku, který závažně porušil povinnosti vyplývající z členství ve 

spolku, ke zjednání nápravy a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu,   
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k) činí výzvu členovi spolku, který nezaplatil členský příspěvek, aby tak v přiměřené 

náhradní lhůtě učinil.  

 

Článek XI. 

Členská schůze 

 

1. Zasedání členské schůze má právo účastnit se každý člen spolku. 

2. Členskou schůzi svolává k zasedání rada spolku nejméně jedenkrát za dva roky. První 

zasedání členské schůze musí být svoláno nejpozději do 31.12.2020. Zasedání členské 

schůze se svolává s nejméně patnáctidenním předstihem. Oznámení o konání zasedání 

členské schůze musí být doručeno všem členům spolku a to na e-mailovou adresu 

uvedenou v seznamu členů spolku, a není-li takové adresy, pak poštou na adresu 

uvedenou v seznamu členů. 

3. Zasedání členské schůze řídí předseda spolku nebo člen rady předsedou spolku k tomu 

pověřený. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí předsedy spolku řídí zasedání 

členské schůze kterýkoliv ze zbývajících členů rady.  

4. Členská schůze je schopná se usnášet, pokud je přítomna alespoň polovina (1/2) 

z celkového počtu členů. Každý člen spolku má jeden hlas. Členská schůze se usnáší 

nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. 

5. Není-li členská schůze schopna se usnášet, koná se 30 minut po plánovaném začátku 

původně svolané členské schůze náhradní členská schůze. Náhradní členská schůze je 

schopna se usnášet za přítomnosti alespoň tří členů spolku. Náhradní členská schůze 

může projednat pouze body uvedené v programu původně svolané členské schůze. 

6. Členská schůze zejména: 

a) volí členy rady spolku a odvolává je s výjimkou předsedy spolku, 

b) hodnotí činnost rady spolku a jejích členů, 

c) přezkoumává rozhodnutí rady spolku o vyloučení člena spolku, pokud to vyloučený 

člen navrhne, 

d) seznamuje se se zprávou o činnosti spolku za předchozí období, 

e) seznamuje se s hospodařením spolku za předchozí období,  

f) schvaluje cíle spolku na příští období. 

 

Článek XII. 

Zásady hospodaření 

 

1. Příjmy spolku tvoří zejména: 

a) dary, dotace, granty, 

b) finanční příspěvky fyzických a právnických osob. 

2. Spolek vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. (zákon o účetnictví), 

vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním 

předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví 

(prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro nepodnikatelské subjekty), a 

v souladu s Českými účetními standardy pro nepodnikatelské účetní jednotky. 

 

 

3. Spolek vede odděleně náklady a výnosy nebo příjmy a výdaje spojené s: 

a) hlavní činností spolku, 
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b) svojí správou, 

c) veřejnou sbírkou.  

4. Výdělečná činnost je prostředkem dosahování účelu spolku, ke kterému byl spolek 

založen a určují jej stanovy spolku. Veškeré aktivity spolku jsou jeho hlavní činností. 

 

Článek XIII. 

Způsob majetkového vypořádání při likvidaci spolku 

 

V případě likvidace spolku rozhoduje o majetkovém vypořádání rada spolku. 

 

Článek XIV. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Prvními členy rady spolku jsou všichni zakladatelé. Jejich funkční období je zkráceno 

do 31.12.2022. 

2. Prvním předsedou spolku je Mgr. Alena Rydrychová, nar. 26. 2. 1973, bydliště Náměstí 

č.p. 5, Neumětely, 267 24. Funkční období prvního předsedy spolku je zkráceno do 

31.12.2022. 

3. Tyto stanovy jsou platné dnem schválení všemi zakladateli. Účinnosti nabývají dnem 

zápisu spolku do spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.  

 

V Neumětelích dne 25. března 2019 

 

Zakladatelé: 

 

 

...........................................                                                                 ........................................... 

        Eva Rejsková                                                      Mgr. Alena Rydrychová 

 

 

........................................... 

Ing. Marie Malinská 


