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Stanovy 

Děti Křivoklátska, z.s. 

zapsaného spolku 

 

Článek I. 

Základní ustanovení 

 

1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen „zapsaný spolek“) je dobrovolnou zájmovou organizací podle 

zákona č. 83/1990 Sb., sdružující fyzické a právnické osoby usilující o rozvoj občanské společnosti 

v regionu Křivoklátsko. 

2. Název občanského sdružení je: Děti Křivoklátska,  z. s. 

3. Sídlem sdružení je: Křivoklát č. p. 93, 270 23. 

 

Článek II. 

Poslání sdružení 

 

Předmětem činnosti je podpora využití volného času mládeže na Křivoklátsku a to zejména: 

1. Rozvoj aktivit, zaměřených na vzdělání, kulturu a sport pro děti, mládež a dospělé. 

2. Pomoc talentovaným dětem a dospívající mládeži v oblasti sportu, vzdělání a umění. 

3. Účast v národním programu boje proti drogám a její prevenci. 

4. Přispívat k obnovení a udržování regionálních kulturních slavností, spojených s ročními obdobími 

a obdobími lidského života. 

5. Rozvíjet kulturní a historické vědomí obyvatel regionu. 

6. Pomáhat rozvoji tradičních řemesel v regionu a jejich propagaci. 

7. Spolupracovat se všemi organizacemi, obecními zastupitelstvy, sdruženími, spolky, nadacemi a 

hnutími v regionu při rozvoji výše uvedených aktivit. 

8. Spolupracovat s obdobnými organizacemi v České republice i v zahraničí. 

 

1. 

Členství ve spolku 

 

1. Členy sdružení se mohou stát občané starší 15 let, kteří se rozhodli podporovat cíle sdružení a 

plnit členské povinnosti. 

2. Členy sdružení schvaluje výkonný výbor. 

3. Členství vzniká dnem přijetí, členský příspěvek je nutno zaplatit předem na celý rok, nezávisle na 

tom, kdy došlo ke vzniku členství. 

4. Zánikem členství nevzniká nárok na vrácení ročního příspěvku ani jeho poměrné části. 

5. Seznam členů spolku je zveřejněn na webových stránkách www.detikrivoklatska.cz 

 

 

2. 

Práva a povinnosti členů spolku 

 

Členové mají právo: 

a) Účastnit se na zasedání valné hromady projednávání všech otázek, týkajících se sdružení s právem 

hlasovacím. 

b) Volit a být voleni do orgánů sdružení. 

c) Účastnit se akcí sdružení a požívat členských výhod. 

d) Být informováni o záměrech a činnosti sdružení. 

 

http://www.detikrivoklatska.cz/
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Členové jsou povinni: 

a) Účastnit se práce sdružení a plnit úkoly, vyplývající ze svěřené funkce a členství v pracovních 

orgánech sdružení. 

b) Platit včas příspěvky stanovené valnou hromadou. 

 

 

3. 

Zánik členství 

 

Členství ve sdružení zaniká: 

a) Vystoupením na základě písemného oznámení výkonnému výboru, členství přitom zaniká k 31. 

12. toho roku. 

b) Úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby. 

c) Rozhodnutím valné hromady. 

d) Výkonný výbor je povinen pozastavit členství každému členu, který hrubým způsobem porušil 

stanovy sdružení a dopustil se jednání, které je v rozporu s posláním sdružení. 

e) Povinností výkonného výboru je otázku pozastaveného členství předložit k rozhodnutí nejbližší 

valné hromadě. 

 

 

 

Článek III. 

Orgány sdružení 

 

1. 

Obecná ustanovení 

 

Orgány sdružení jsou:  

1. valná hromada 

2. výkonný výbor  

3. kontrolní a revizní komise 

2. 

Valná hromada 

 

1. Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, jejímž prostřednictvím uplatňují všichni členové 

své právo podílet se na činnosti sdružení včetně práva kontroly. 

2. Valná hromada: 

a) schvaluje a mění stanovy sdružení, 

b) schvaluje všechny zásadní otázky související s její činností včetně otázek organizačních, 

hospodářských a finančních, 

c) schvaluje zprávy o hospodaření a plán činnosti na období do další valné hromady, 

d) volí a odvolává členy výkonného výboru, schvaluje 3 členy kontrolní a revizní komise, případně i 

členy dalších orgánů vzniklých z potřeb činnosti sdružení, projednává a schvaluje zprávy o 

činnosti orgánů sdružení, 

e) rozhoduje o odvoláních a stížnostech proti usnesením a činnosti výkonného výboru, popřípadě 

dalších orgánů sdružení. 
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3. 

Svolání valné hromady 

 

Valnou hromadu svolává výkonný výbor sdružení 1x ročně. K účasti na valné hromadě je výkonný výbor 

povinen vyzvat všechny členy sdružení nejpozději 15 dní před datem konání schůze. K projednání 

neodkladných závažných otázek souvisejících s činností sdružení může svolat v souladu s dalšími 

ustanoveními stanov valnou hromadu předseda kontrolní a revizní komise. 

 

4. 

Jednání valné hromady 

 

1. Jednání valné hromady řídí předseda sdružení, případně jiný, výkonným výborem pověřený člen 

výkonného výboru. 

2. Valná hromada je usnášeníschopná, byla-li řádně svolána (dle bodu 3) a je-li přítomna 

nadpoloviční většina členů spolku. Nedostaví-li se na členskou schůzi (valnou hromadu) 

nadpoloviční počet členů ani půlhodiny po určené době zahájení, ukončí předsedající řádnou 

členskou schůzi a zahájí náhradní členskou schůzi, která je schopná se usnášet, je-li přítomna 

alespoň čtvrtina členů. Náhradní členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných. 

Program náhradní členské schůze je totožný s programem svolané řádné členské schůze.  

3. Valná hromada rozhoduje formou usnesení a prostou většinou hlasů. Způsob hlasování určí valná 

hromada. V případě rovnosti hlasů rozhodují hlasy členů výboru. 

 

5. 

Výkonný výbor 

 

1. Výkonný výbor má lichý počet členů a je volen valnou hromadou na dobu jednoho běžného roku. 

2. Ucházet se o členství ve výkonném výboru je oprávněn i na vlastní žádost každý člen sdružení. 

3. Řádně zvolený výkonný výbor volí ze svého středu předsedu sdružení, místopředsedu a 

pokladníka. 

4. Valnou hromadou zvolený výkonný výbor je výkonným a řídícím orgánem sdružení, uskutečňuje 

usnesení jeho valné hromady a odpovídá jí za svou činnost. 

5. Výkonný výbor je oprávněn jednat a rozhodovat, je-li přítomen předseda nebo v jeho 

nepřítomnosti místopředseda a nadpoloviční většina členů výkonného výboru. Při jednání je přijat 

návrh, o němž rozhodne většina přítomných členů.  

Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo místopředsedy. 

6. Odstoupí-li některý z členů výboru (s výjimkou předsedy), vykonává výkonný výbor své 

povinnosti v nižším počtu až do další valné hromady, kdy proběhne řádná volba. 

 

6. 

Jednání výkonného výboru 

 

1. Výkonný výbor se schází nejméně jednou za tři měsíce. Svolává jej předseda, který také řídí jeho 

schůze. 

2. Statutárním zástupcem je předseda sdružení. Jedná za sdružení samostatně, podepisuje se za 

sdružení tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu sdružení připojí svůj podpis s uvedením 

funkce předsedy.  

3. Místopředseda zastupuje předsedu ve všech věcech a v takovém rozsahu, jak je k tomu předsedou 

zmocněn. 

4. Výkonný výbor je povinen připravit a předložit každoročně valné hromadě ke schválení Výroční 

zprávu o činnosti a hospodaření sdružení. 
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7. 

Kontrolní a revizní komise 

 

1. Kontrolní a revizní komise je orgánem sdružení voleným valnou hromadou. Její členové volí ze 

svého středu předsedu komise. 

 

2. Kontrolní a revizní komise: 

a) kontroluje dodržování stanov a ostatních norem sdružení a plnění usnesení valné hromady, 

výkonného výboru a ostatních orgánů sdružení. 

b) dbá, aby činnost sdružení odpovídala obecně závazným právním předpisům. 

c) o své činnosti podává zprávy výkonnému výboru a valné hromadě sdružení. 

 

3. Členové kontrolní a revizní komise dávají podnět valné hromadě k odvolání předsedy, 

místopředsedy, či jakéhokoli člena výboru, který hrubým způsobem porušil stanovy sdružení a 

dopustil se jednání, které je v rozporu s posláním sdružení. 

 

 

 

Článek V. 

Majetek a způsoby hospodaření 

 

1. Majetek sdružení tvoří hmotné a finanční prostředky sdružení, jejichž zdrojem jsou zejména: 

a) členské příspěvky členů sdružení, 

b) příjmy případně dosahované v souvislosti s vlastní činností, je-li vyvíjena, 

c) výnosy ze společenských akcí, 

d) příspěvky, dary a odkazy fyzických i právnických osob, 

e) příspěvky a dotace vládních i nevládních institucí, 

f) výtěžky bazarů, loterií a sbírek, 

g) granty na úspěšné předložené projekty, 

h) ostatní zákonné příjmy a výnosy. 

2. Majetek slouží k organizování akcí a činností v souladu s posláním a cíli sdružení. 

3. Hospodaření s majetkem se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a interními 

směrnicemi sdružení, schválenými valnou hromadou. 

4. Roční účetní uzávěrka i mimořádné účetní uzávěrky se provádějí a podléhají kontrole podle 

obecně závazných právních předpisů. 

5. Za hospodaření sdružení odpovídá výkonný výbor. 

 

 

 

Článek VI. 

Zánik sdružení 

 

1. Sdružení zaniká, jestliže o jeho zániku rozhodne dvoutřetinovou většinou valná hromada při účasti 

nadpolovičního počtu členů sdružení. 

2. Po uspokojení všech věřitelů rozhodne valná hromada o způsobu naložení s likvidačním 

zůstatkem. 
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Článek VII. 

Závěrečné ustanovení 

Stanovy byly schváleny valnou hromadou dne 20. dubna 2018 a nabývají platnosti dnem potvrzení změn 

u Ministerstva 

vnitra ČR. 

 

 

 

Mgr. Dagmar Nováková 

předsedkyně Děti Křivoklátska, z. s. 

 

 

 

Mgr. Jana Rajská 

místopředsedkyně Děti Křivoklátska, z. s. 


