STANOVY
Spolku
Senioři 55+ Šaratice, z.s.
Článek I.
Založení, trvání a vznik Spolku
1) Spolek byl založen shodou zakladatelů na obsahu stanov dle ustanovení § 218 zákona
č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2) Doba trvání Spolku není omezena, spolek se zakládá na dobu neurčitou.
3) Spolek vznikne dnem zápisu do spolkového rejstříku, který je vedený příslušným rejstříkovým
soudem.
Článek II.
Název, sídlo a forma Spolku
1) Název Spolku : Senioři 55+ Šaratice, z.s.(dále jen Spolek)
2) Sídlo spolku je Náves 299, 683 52 Šaratice
3) Forma Spolku: Spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č.89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (zapsaný spolek).
Článek III.
Účel a poslání Spolku
1) Spolek je dobrovolnou, nepolitickou, společenskou a zájmovou organizací.
2) Spolek může spolupracovat nebo se sdružovat s obdobnými organizacemi v rámci republiky
nebo i v zahraničí, spolupracovat s orgány obce, okresu a s ostatními organizacemi.
3) Účelem je sdružování seniorů a organizování akcí pro ně, a to v oblasti kulturní, turistické,
sportovní i vzdělávací.
4) Spolek bude spolupracovat s kulturním výborem Zastupitelstva obce Šaratice
Článek IV.
Cíle a činnost Spolku
1) Spolek chce vytvářet aktivity pro seniory, chce nabídnout nejrůznější programy, které by
seniory aktivovaly.
2) Bude se jednat o nejrůznější volnočasové aktivity pro zapojení seniorů do společenského
života formou besed, vycházek, exkurzí, výletů, zábavných workshopů, též bude organizovat
aktivity dle požadavků a návrhů členů Spolku
3) Při získání finančních prostředků se Spolek bude zapojovat do grantových řízení, bude jednat
se sponzory, bude využívat členské příspěvky.
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Článek V.
Členství
1) Členy Spolku se mohou stát osoby starší 55 let, které souhlasí s cíli Spolku a podají přihlášku
do Spolku.
2) V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES bude Spolek shromažďovat základní údaje o
členech: jméno, příjmení, adresa bydliště, popř. emailová adresa a telefonní číslo. Tyto
informace bude Spolek využívat pouze pro informování členů Spolku a nebude je poskytovat
třetím osobám.
3) Členství ve Spolku vzniká dnem přijetí za člena schválením Výborem Spolku, který o jeho
přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Pro přijetí člena je potřeba nadpoloviční
souhlas členů Výboru Spolku, a dále po zaplacení členského příspěvku.
4) Člen Spolku má právo :
 účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
 volit orgány Spolku a být do nich volen,
 předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Spolku,
 podílet se na stanovování cílů a forem,
 podílet se na praktické činnosti Spolku.
5) Člen Spolku má povinnost:
 dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů Spolku,
 aktivně hájit zájmy Spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by
byly v rozporu se zájmy Spolku,
 aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů Spolku a přispívat ke zlepšení jejich
práce,
 platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí a sdělovat Spolku změny údajů
uvedených v přihlášce.
6) Členství zaniká:
 úmrtím člena,
 rozhodnutím členské schůze o vyloučení,
 při nezaplacení členského příspěvku ani v náhradní lhůtě stanovené Výborem ve výzvě
k zaplacení, a to posledním dnem stanovené lhůty,
 vystoupením člena na základě písemného oznámení,
 vyloučením člena Spolku členskou schůzí v případě, že člen opakovaně, i přes písemné
napomenutí výborem, porušuje stanovy,
 veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od
potvrzeného ukončení členství,
 zánikem spolku,
 při ukončení členství dojde i k likvidaci všech údajů o členovi jak v písemné, tak
v elektronické podobě
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Článek VI.
Orgány Spolku
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Členská schůze(nejvyšší orgán Spolku).
Výbor Spolku(výkonný-řídící orgán Spolku) je pětičlenný.
Výbor spolku řídí činnost Spolku a schází se minimálně jednou za měsíc.
Předseda Spolku(statutární orgán Spolku).
Zástupce předsedy Spolku(statutární orgán Spolku).
Jménem Spolku jsou oprávněni navenek jednat : předseda Spolku, místopředseda Spolku,
případně písemně výborem pověřený člen výboru.
7) V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena výboru je výbor Spolku povinen do 60 dní
svolat členskou schůzi, kde bude zvolen chybějící člen výboru.
8) Kontrolní komise a rozhodčí komise se nezřizují.
Článek VII.
Členská schůze
1) Nejvyšším orgánem Spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze se
koná minimálně jedenkrát ročně a rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se Spolku,
zejména:
 schvaluje zásady rozvoje Spolku,
 schvaluje změny stanov,
 volí a odvolává výbor,
 schvaluje členské příspěvky a jejich výši,
 schvaluje rozpočet Spolku i plán činnosti na následující období, většinou na následující
kalendářní rok,
 bere na vědomí výroční zprávu o činnosti a hospodaření Spolku za předchozí kalendářní
rok,
 rozhoduje o zániku Spolku.
2) Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou Spolku podle potřeby, nejméně však
jedenkrát ročně. Předseda je povinen svolat schůzi do 30 dnů pokud ho o to požádá písemně
alespoň třetina členů Spolku.
3) Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů Spolku.
Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů Spolku. Každý člen má
jeden hlas a všechny hlasy jsou si rovny.
4) Z jednání schůze je vyhotoven zápis, který je k dispozici všem členům Spolku.

3

Článek VIII.
Zásady hospodaření
1) Příjmy Spolku budou tvořeny dary, dotacemi, granty a příjmy z činnosti spolku, členských
příspěvků a z majetku Spolku, a budou používány na činnost Spolku, včetně správy Spolku.
2) Výdaje Spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů Spolku v souladu s činností podle těchto
stanov.
3) Prostředky Spolek vynaloží výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti Spolku, řádně
podložené účetními doklady.
4) S výsledky hospodaření seznamuje výbor Spolku členy na členské schůzi.
5) Po skončení kalendářního roku – nejpozději do 30. ledna následujícího roku - předkládá
výsledky hospodaření Spolku ke kontrole na Obecní úřad obce Šaratice zároveň se
závěrečnou zprávou o činnosti z předcházející rok.

Článek IX.
Zánik Spolku
1) V případě zániku Spolku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě
rozhodnutí výboru jiné právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům Spolku. Pokud nebude tato
osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se majetek rovným dílem mezi
členy spolku.
2) Spolek může zaniknout rozhodnutím soudu.
Článek X.
Závěrečná ustanovení
1) Veškeré změny obsahu tohoto zakladatelského právního jednání, výjimku tvoří změny
v důsledku nastalé změny právní skutečnosti, mohou být učiněny pouze písemně, jinak
nejsou platné.
2) Právní vztahy tímto zakladatelským právním jednáním výslovně neupravené se řídí zákonem
č.89/2012 Sb., občanský zákonem a dalšími obecně závaznými právními předpisy v platném
znění.
3) Výbor Spolku pracuje vždy ve prospěch Spolku a bez nároku na finanční odměnu.
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Článek XI.
Určení prvního statutárního orgánu, založení a vznik Spolku
1) Lenka Střítecká, narozena 16.4.1958, s trvalým pobytem a bydlištěm v Šaraticích, Dvorek 254
a Alena Hemalová, narozena 16.6.1957, s trvalým pobytem a bydlištěm v Šaraticích, Malá
Amerika 209, vyslovují souhlas ve smyslu § 12 zákona č.304/2013 Sb., o veřejných rejstřících
právnických a fyzických osob se zapsáním do spolkového rejstříku.
2) S těmito stanovami vyslovili souhlas všichni zakladatelé Spolku, v důsledku čehož došlo
k založení tohoto Spolku.
3) Návrh na zápis Spolku do spolkového rejstříku je oprávněna podat předsedkyně spolku Lenka
Střítecká.
4) Spolek vznikne dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně;
identifikační číslo(IČO) bude přiděleno rejstříkovým soudem.
5) Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 21.2.2020 všemi přítomnými.
6) Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
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