Spolek pro záchranu budovy kostela v Klení, obec Benešov n. Černou
Sídlo:

č. p. 126, 382 82 Benešov nad Černou

Identifikační číslo:

228 86 222

Název nejvyššího orgánu:

Členská schůze

Statutární orgán:

Předseda

Účel spolku:

Ochrana a spoluúčast na opravách objektů patřících ke kulturnímu
dědictví osady Klení a jejich případného následného využití
ve prospěch veřejnosti, především kostela sv. Vavřince s přilehlým
hřbitovem.

Číslo účtu:

2000358220/2010

STANOVY SPOLKU
Čl. 1
Název a sídlo
1. Název spolku je: Spolek pro záchranu kostela v Klení, obec Benešov n. Černou
2. Sídlo spolku je: Obecní úřad, Benešov n. Černou č. p. 126, 382 82
Čl. 2
Účel
Účelem spolku je ochrana a spoluúčast na opravách objektů patřících ke kulturnímu dědictví
osady Klení, především kostela sv. Vavřince a přilehlého hřbitova a jejich případné využití ve
prospěch veřejnosti.
Čl. 3
Náplň a formy činnosti
1. Náplň činnosti musí odpovídat účelu spolku.
2. Hlavní formou dosahování účelu spolku je
• shromažďování finančních prostředků za účelem oprav zanedbaných památkově
chráněných i nechráněných objektů
• praktická činnost členů bude probíhat v souladu se smlouvou o výpůjčce ve spolupráci
s vlastníkem objektu, pod dohledem orgánu ochrany kulturních památek a ostatních orgánů
odpovědných za jejich stav
• kooperace s jinými spolky, mající stejný cíl a účel v jiných regionech
• soustřeďování a poskytování informací uvnitř spolku i vně
• organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s účelem spolku

• účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány
• osvětová činnost přímá i na stránkách internetu
Čl.4
Členství
1. Členy spolku jsou všichni zakladatelé spolku a nově přijatí členové.
2. Podmínkou členství je souhlas se stanovami spolku vyjádřený v písemné přihlášce, podpora
jeho cílů, dodržování převzatých závazků vůči spolku a souhlas členské schůze spolku.
3. O přijetí uchazeče za člena rozhoduje členská schůze na základě jeho žádosti.
4. Členství vzniká dnem kladného rozhodnutí o přijetí uchazeče za člena spolku.
5. Členství zaniká písemnou dohodou, doručením oznámení o vystoupení člena na adresu sídla
spolku, doručením oznámení na adresu člena o vyloučení člena členskou schůzí, úmrtím
člena či zánikem spolku. Členství zaniká automaticky nezaplacením členského příspěvku na
příslušný rok dnem posledního dne tohoto kalendářního roku.
6. Člen může být vyloučen na základě rozhodnutí členské schůze, jestliže porušuje členské
povinnosti nebo dopustil-li se takového jednání, které je v rozporu se stanovami, či cíli
spolku či prokazatelně poškozuje zájmy a dobré jméno spolku.
7. Spolek vede seznam členů a je veřejně zpřístupněn. Každý člen spolku svým vstupem do
spolku dává souhlas s jeho zveřejněním.
Čl. 5
Práva a povinnosti členů
Právem člena je:
1. podílet se na činnosti spolku
2. obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy a stížnostmi
3. být volen do orgánů spolku, pokud je způsobilý k právním úkonům
4. kdykoli ze spolku vystoupit
Povinností člena je:
1. dodržovat stanovy spolku
2. svědomitě vykonávat povinnosti vyplývající z úkolů, kterými je ve spolku pověřen
3. respektovat rozhodnutí orgánů spolku
4. platit členské příspěvky, jejich výši určuje členská schůze

Čl. 6
Orgány spolku
Orgány spolku jsou Členská schůze, jako nejvyšší orgán, Předseda, jako statutární orgán,
Výbor spolku a Pokladník.
Členská schůze
1. skládá se ze zakladatelů a případných dalších členů spolku
2. volí a odvolává ze svého středu Předsedu
3. je svolávána předsedou nejméně dvakrát za dvanáct měsíců, a to doručením pozvánky na
elektronickou adresu každého člena spolku
4. koordinuje činnost spolku a jeho poslání

5. vydává a schvaluje vnitřní předpisy
6. mění stanovy
7. rozhoduje o přijetí zájemce za člena spolku a vyloučení člena spolku
8. projednává a rozhoduje podněty, návrhy a stížnosti členů spolku
9. schvaluje roční plán výdajů
10. schvaluje zprávu o hospodaření za uplynulý kalendářní rok
11. v případě zániku spolku rozhoduje o naložení s majetkem spolku
12. rozhoduje o všech dalších věcech, pokud ji o rozhodnutí požádá Předseda
13. je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů, rozhoduje prostou
většinou hlasů přítomných členů, při rovnosti rozhoduje hlas Předsedy
14. volí Výbor spolku a Pokladníka
15. není-li schopná usnášení, svolá ji Předseda do 7 dnů od takového zasedání opět. Termín
náhradního zasedání členské schůze bude stanoven minimálně do14 dnů a maximálně do
6 týdnů po termínu řádného zasedání. Toto náhradní zasedání Členské schůze je vždy
usnášeníschopné.
16. jednání Členské schůze jsou neveřejná, konaná ve veřejně přístupných prostorách. Na schůzi
mohou být přizváni i hosté, příkladně sponzoři a jiní příznivci spolku.
Z každého zasedání vyhotoví předsedající zápis, který je v závěru schůze všem přítomným
přečten.
Předseda
1. je statutárním orgánem spolku
2. jedná jménem spolku, zastupuje jej navenek a rozhoduje v záležitosti fungování spolku. Pro
platnost rozhodnutí o převodu či výběru finančních prostředků vyšších než 15 tisíc Kč z účtu
či pokladny spolku je vyžadováno schválení výboru spolku.
3. je povinen archivovat písemnosti vzešlé z činnosti spolku a do 7 dnů po zániku funkce
Předsedy je předat Pokladníkovi a, pokud to není možné, tak jinému členu spolku, o čemž
vyhotoví písemný zápis.
4. předsednictví začíná dnem zvolením členskou schůzí do funkce
5. funkční období jsou 3 roky
6. činí veškeré právní úkony a podepisuje smlouvy a dohody za spolek předem odsouhlasené
výborem spolku
7. pověřuje plnou mocí osobu k jednání jménem spolku
8. přísluší mu navrhovat vnitřní předpisy spolku, vést seznam členů spolku a spravovat majetek
spolku
9. svolává a vede členskou schůzi nejméně dvakrát za dvanáct měsíců, na členskou schůzi vždy
přizve vlastníka objektu kostela, nebo jeho zástupce
10. předsednictví Předsedy končí dnem odvolání členskou schůzí, dohodou, úmrtím předsedy,
zánikem spolku, vypršením funkčního období, odstoupením z funkce
11. umožní všem členům spolku nahlížet do zápisů z členských schůzí, jeho rozhodnutí a
dalších materiálů souvisejících s činností spolku
Výbor spolku
Je minimálně tříčlenný a jeho funkčním obdobím jsou 3 roky. Ze svého středu volí Předsedu a
Pokladníka spolku. Činnost Výboru spolku řídí Předseda, jeho hlas rozhoduje v případě
rovnosti hlasů.
Výbor spolku řídí spolek v období mezi členskými schůzemi. Schůze Výboru spolku je
přístupná ostatním členům spolku.

Výbor na nejbližší projedná žádosti a podněty členů spolku.
Výbor spolku připravuje zprávu o činnosti spolku za minulé období a návrh plánu činnosti na
další období v závislosti na finančních možnostech spolku.
Výbor spolku dále připravuje případné změny stanov, navrhuje cíle další činnosti spolku.
Počet členů výboru musí být menší než polovina počtu všech členů spolku
Pokladník
1. zastupuje předsedu spolku v době jeho neschopnosti, či nemožnosti vykonávat funkci. Po
odstoupení, odvolání či úmrtí, či zániku mandátu Předsedy je statutárním orgánem spolku
2. podává členské schůzi zprávu o výsledcích hospodaření
3. koordinuje činnost spolku

Čl. 7
Kontrolní komise
Je volena a odvolávána členskou schůzí.
Má 3 členy. Členy kontrolní komise nemohou být členové výboru ani osoby jim blízké. Ze svého
středu volí předsedu KK.
Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává li spolek činnost v
souladu se stanovami. Kontroluje hospodaření spolku a provádí revizi účetních dokladů. Řeší
podané odvolání člena, kterému bylo uloženo některé opatření pro porušení členských
povinností.
Předseda kontrolní komise má právo zúčastnit se všech schůzí výboru s hlasem poradním.
Čl. 8
Zánik spolku
Spolek zaniká:
1. rozhodnutím členské schůze
2. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské
schůze
3. pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů
4. Po případném dobrovolném zániku spolku rozhodne o majetku spolku členská schůze.
Čl. 9
Zásady hospodaření
1. Spolek je neziskovou organizací. Příjmy tvoří dary, dotace a granty, příspěvky a další příjmy
z činnosti, která je v souladu s účelem spolku. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci
s právnickou osobou pro finanční zajištění své činnosti nebo pro zastupování spolku před
soudem.
2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na plnění účelu spolku v souladu s činností podle těchto
stanov a s rozpočtem spolku.

Čl. 10
Závěrečná ustanovení
1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.
2. Jakékoli doplňky nebo změny těchto stanov musejí být přijaty většinou členů členské
schůze.
3. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi a
žádostmi.
4. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy – Zákon
č. 89/2012 Sb. Nový Občanský zákoník.
5. Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválením zakladateli.
6. Spolek je zřízen na dobu neurčitou.

V Klení dne 5. 5. 2017

