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Stanovy SPOUSTI - Spolku pro organické Ústí 

Čl. 1  

Název, forma a sídlo 

SPOUSTI – Spolek pro organické Ústí (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Má sídlo v ulici Na Štěpnici 1272, 562 06 Ústí nad Orlicí. 

Čl. 2  

Charakter spolku 

Spolek je otevřené sdružení fyzických osob usilujících o rozvoj kvalitního kulturního a společenského a občanského 

života v Ústí nad Orlicí a jeho okolí. Smyslem spolku je podpora a organizování jednotlivých kulturně-společenských 

aktivit iniciovaných jak jeho členy, tak i jinými subjekty. Stejně tak podpora občanské angažovanosti. 

Čl. 3  

Základní účely spolku  

Základními účely spolku jsou:  

a) informovat a aktivně se podílet na kulturně-společenském dění v Ústí nad Orlicí a jeho okolí, 

b) podpora veřejně prospěšných aktivit iniciovaných jak členy sdružení, tak i jinými subjekty (např. charita, 

vzdělávací semináře, výstavy apod.), 

c) přispívat k občanské uvědomělosti a zájmu o rozvoj kvalitního kulturního a společenského života v Ústí 

nad Orlicí a jeho okolí. 

Čl. 4  

Hlavní činnosti spolku 

Formami hlavních činností spolku jsou zejména: 

a) organizace kulturně-společenských akcí, 

b) aktivní participace ve veřejných projektech a aktivitách města Ústí nad Orlicí, které souvisí s hlavním 

účelem spolku, 

c) pořádání vzdělávacích akcí. 

Čl.  5  

Členství ve spolku 

5.1 Členem SPOUSTI se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba, která se ztotožňuje s účelem, 

hlavní činností SPOUSTI a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy SPOUSTI. 

5.2 Členství vzniká dnem, kdy výkonná rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. 

Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, datum narození, adresu trvalého bydliště, telefonické spojení a e-

mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. Výkonná rada spolku o přijetí rozhoduje na 

své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky. 

5.3 SPOUSTI vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí pověřený člen a ten také odpovídá 

za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich 

pověřený člen prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení 

seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonná rada.  
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5.4 Údaje o členech SPOUSTI mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to 

zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. 

Každý zájemce o členství v SPOUSTI podepsáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v 

seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny. 

Čl.  6  

Práva a povinnosti členů spolku 

6.1 Člen spolku má právo zejména: 

a) účastnit se všech členských schůzí spolku, 

b) volit a být volen do všech orgánů spolku, jakož i navrhovat kandidáty na funkce ve všech orgánech 

spolku, 

c) mít přístup ke všem informacím šířeným v rámci spolku formou e-mailového rozcestníku a chráněné 

oblasti webových stránek, 

d) účastnit se všech veřejných akcí organizovaných spolkem. Dále pak školení a seminářů, podle podmínek 

stanovených pro jednotlivé akce, 

e) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti spolku, 

f) ukončit kdykoli své členství ve spolku. 

6.2 Člen spolku je povinen zejména: 

a) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti spolku, 

b) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy spolku, 

c) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů spolku, 

d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o 

dobré jméno spolku, 

e) sdělovat změny údajů v přihlášce členovi pověřenému spravovat seznam členů spolku,  

f) platit členské příspěvky. 

Čl.  7  

Zánik členství ve spolku 

Členství ve SPOUSTI zaniká: 

a) doručením písemného oznámení spolku o rezignaci na členství ve spolku, 

b) vyloučením člena z důvodu závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů 

spolku nebo jiných členských povinností. Vyloučení člena je platné, je-li odhlasováno členskou schůzí, a 

to nadpoloviční většinou hlasujících členů, 

c) zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o přechodu na jinou právní formu, 

d) úmrtím. 

Čl. 8  

Orgány spolku 

8.1 Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby: 

a) schválila případné změny stanov, 

b) zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlennou výkonnou radu spolku, případně 

tuto výkonnou radu spolku odvolala, 

c) schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období, 

d) určila koncepci činnosti spolku na další období, 

e) stanovila výši členských příspěvků, 
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f) odsouhlasila správu hospodaření, 

g) zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku, 

h) rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, 

i) vyloučila člena pro hrubé porušování stanov. 

8.2 Zasedání členské schůze spolku svolává výkonná rada spolku na e-mailovou adresu všech členů s minimálně 

14denním předstihem. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze 

schopna se usnášet, svolá výkonná rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, 

tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.  

8.3 Členská schůze bude svolána i v případě, že minimálně třetina členů spolku podá ke svolání schůze písemnou 

výzvu výkonné radě. Výkonná rada je povinna schůzi svolat do měsíce po obdržení této výzvy. 

8.4 Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. O zrušení spolku s likvidací 

nebo jeho přeměně se rozhoduje kvalifikovanou většinou všech členů. 

8.5 Statutárním orgánem spolku je výkonná rada, která řídí činnost spolku mezi členskými schůzemi. Výkonná 

rada si volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. V kompetenci výkonné rady spolku je také možné předsedu a 

místopředsedu odvolat. 

8.6 Výkonná rada spolku je minimálně tříčlenná. Její funkční období je pětileté. Výkonná rada spolku se schází dle 

potřeby. Výkonná rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % jejích členů a zároveň je 

přítomen předseda nebo místopředseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina 

přítomných členů.  

8.7 V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Výkonné rady spolku je předseda spolku povinen do 60 dnů 

svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Výkonné rady. 

8.8 Předseda nebo místopředseda spolku jsou zástupci jeho statutárního orgánu. Předseda nebo místopředseda 

zastupují spolek ve všech věcech. Jejich funkční období je pětileté.  

Čl. 9  

Hospodaření spolku 

9.1 Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a 

případnými dary od fyzických a právnických osob, získanými granty či vedlejšími příjmy. Prostředky vynakládá 

výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady. 

9.2 S výsledky hospodaření seznamuje výkonná rada spolku členy spolku na každé členské schůzi. Členská schůze 

schvaluje výsledky hospodaření. 

9.3 Za řádnou správu finančních prostředků spolku zodpovídá výkonná rada. 

9.4 Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. To nevylučuje 

použití prostředků k sociálním a charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna 

sjednaná na základě platných smluv. 

9.5 Případné nevyužité finanční prostředky jsou investovány do další činnosti sdružení nebo na charitativní účely. 

 Čl. 10  

Závěrečná ustanovení 

10.1 Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. 

10.2 Stanovy byly schváleny dne 18. 12. 2015. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u 

Krajského soudu v Hradci Králové. 
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