Stanovy spolku
Spolek Jindřicha Šimona Baara - Ořech
I.
Úvodní ustanovení
1.1.

Název spolku zní: Spolek Jindřicha Šimona Baara - Ořech (dále jen „spolek“).

1.2.

Spolek může užívat zkrácený název: JŠB – Ořech, z.s.

1.3.

Spolek je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Spolek je právnickou
osobou, není založen za účelem podnikání ani vykonávání jiné činnosti za účelem dosažení
zisku.

1.4.

Spolek je založen na dobu neurčitou.

1.5.

Sídlem spolku je Baarovo náměstí 10, 252 25 Ořech.
II.
Cíle, činnost a účel spolku

2.1.

Základním účelem spolku je podpora komunitní činnosti, spojené s historickým areálem
fary v Ořechu, kde žil a tvořil Jindřich Šimon Baar. Tato činnost, založená na křesťanských
hodnotách, má přispívat k plnohodnotnému životu a k vytváření občanské společnosti.

2.2.

K naplnění svého účelu spolek vyvíjí zejména tuto hlavní činnost:
a) podpora činnosti Římskokatolické farnosti Ořech,
b) spolupráce s OÚ Ořech, dalšími organizacemi a spolky ,
c) spolupráce s tuzemskými, zahraničními a mezinárodními organizacemi nebo jednotlivci,
jejichž činnost je založena na obdobných hodnotách,
d) výchovná, vzdělávací, poradenská činnost,
c) organizace společenských, kulturních a vzdělávacích akcí (sbližování lidí všech věkových
vrstev, mezigenerační spolupráce, podpora rodin, podpora volnočasových aktivit, pro
všechny věkové kategorie),
d) schůzová činnost,
e) ochrana kulturních hodnot i hmotných památek.

2.3.

Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v
podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti, včetně
správy spolku, nebo v hospodárném využití majetku spolku (také případné investice do
spolku).
III.
Členství ve spolku

3.1.

Členem spolku je osoba, která splňuje podmínky podle těchto stanov, je na základě písemné
žádosti za člena přijata členskou schůzí a jejíž členství dosud nezaniklo.

3.2.

Členy spolku jsou řádní členové a jeden mimořádný člen.

3.3.

Mimořádným členem je Římskokatolická farnost Ořech, IČ: 475 69 484, se sídlem Baarovo
náměstí 10, 252 25 Ořech.

3.4.

Řádným členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba. Členství
ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky výborem spolku, která o jeho
přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními řádnými členy spolku se
automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku, které se shodly na obsahu
stanov. Na přijetí do spolku není právní nárok.

3.5.

Člen spolku má právo
účastnit se jednání členské schůze,
volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
podílet se na praktické činnosti spolku.

3.6.

Člen spolku má povinnost:
dodržovat stanovy spolku a plnit usnesení orgánů spolku,
aktivně hájit zájmy spolku, nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy
spolku,
platit členské příspěvky určené členskou schůzí.

3.7.

Členství ve spolku zaniká
doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje, výboru spolku,
úmrtím člena spolku,
zánikem člena, který je právnickou osobou,
zánikem spolku,
vyloučením člena spolku výborem spolku, v případě, že člen opakovaně i přes
písemné napomenutí výboru spolku porušuje tyto stanovy nebo jedná proti zájmům
spolku.

3.8.

Člena spolku je možno vyloučit pro hrubé porušení stanov spolku, případně z dalších
důvodů stanovených zákonem, usnese-li se na tom výbor spolku. Mimořádný člen nemůže
být vyloučen.

3.9.

Spolek vede seznam členů spolku. Zápisy a výmazy v něm předseda výboru spolku.

3.10. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od
potvrzeného ukončení členství.
IV.
Organizační struktura, členská schůze
4.1.

Organizační strukturu spolku tvoří
členská schůze,
výbor spolku.
V.
Členská schůze

5.1.

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Schází se podle potřeby, nejméně jednou
ročně. Členská schůze:
schvaluje stanovy spolku a jejich změny,

volí a odvolává členy výboru spolku,
schvaluje plán činnosti na příští období,
schvaluje roční účetní závěrku a výsledek hospodaření,
určuje výši členských příspěvků na příští období,
rozhoduje o přiznání odměny členům orgánů spolku a jejich výši,
schvaluje smlouvu o výkonu funkce členů výboru spolku a rozhoduje o výši jejich
odměny,
rozhoduje o zániku spolku,
rozhoduje o naložení s likvidačním zůstatkem.
5.2.

Zasedání členské schůze spolku řídí předseda/předsedkyně výboru. Informaci o konání
zasedání členské schůze zasílá ředitel členům spolku na adresu nebo e-mail uvedený
v seznamu členů spolku, a to nejpozději 15 dnů před jejím konáním. Informace o konání
zasedání členské schůze spolku bude rovněž zveřejněna na internetových stránkách a na
nástěnce kostela Stětí sv. Jana Křtitele. Součástí informace je i návrh programu zasedání.
Předseda výboru je povinen do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá
písemně alespoň polovina členů spolku nebo mimořádný člen. Nesvolá-li předseda výboru
spolku členskou schůzi ve lhůtě podle předchozí věty, může ji svolat na náklady spolku
každý člen spolku.

5.3.

Členská schůze je usnášeníschopná je-li přítomna alespoň polovina členů spolku
a mimořádný člen. To neplatí, pokud jiný článek stanov požaduje v konkrétní věci vyšší
kvórum. Bez přítomnosti mimořádného člena není členská schůze usnášeníschopná.

5.4.

Členská schůze rozhoduje většinou přítomných členů spolku. Každý člen spolku má jeden
hlas.

5.5.

Volba členů výboru spolku, rozhodnutí o změně stanov spolku a o zániku spolku jsou
přijímána tříčtvrtinovou většinou všech členů spolku.

5.6.

K přijetí usnesení členské schůze se vždy vyžaduje – vedle splnění kvór uvedených v čl. 5.5
nebo 5.6 stanov - aby mimořádný člen spolku pro přijetí usnesení hlasoval anebo se zdržel
hlasování. Není-li splněna tato podmínka, usnesení není přijato.

5.7.

Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu
s požadavky těchto stanov, lze projednat jen se souhlasem všech přítomných řádných členů
spolku a mimořádného člena.
VI.
Výbor

6.1.

Statutárním orgánem spolku je výbor. Výbor má tři členy.

6.2.

Výbor volí ze svého středu předsedu/předsedkyni výboru.

6.3.

Výbor:
za podmínek uvedených ve stanovách zastupuje spolek navenek,
řádně vede agendu zasedání členské schůze a seznamu členů spolku,
archivuje veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,
vede účetnictví podle obecně závazných právních předpisů,

předkládá členské schůzi ke schválení do 15. března každého roku plán činnosti
spolku na další rok,
předkládá členské schůzi ke schválení do 15. března každého roku účetní závěrku
a výsledek hospodaření.
rozhoduje o přijetí či nepřijetí kandidáta na členství ve spolku, který podal písemnou
přihlášku,
rozhoduje o vyloučení člena spolku,
rozhoduje ve všech dalších věcech, které nejsou zákonem nebo stanovami svěřeny do
působnosti jiného orgánu.
6.4.

Předseda/předsedkyně výboru:
za podmínek uvedených ve stanovách zastupuje spolek navenek,
svolává zasedání členské schůze v souladu s požadavky těchto stanov,
řídí zasedání členské schůze,
provádí zápisy a výmazy v seznamu členů spolku.

6.5.

Funkční období člena výboru i předsedy/předsedkyně výboru je pětileté.

6.6.

Členové výboru jsou povinni zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací
a skutečností, jejichž vyzrazení třetím stranám by mohlo poškodit spolek.

6.7.

Výbor spolku zasedá dle potřeby, nejméně však 1x za dva měsíce. Usnášeníschopný je za
přítomnosti všech 3 členů, přičemž rozhoduje prostou většinou hlasů. Při nerozhodnosti
hlasů rozhoduje hlas předsedy.

6.8.

Zasedání výboru spolku je neveřejné, o průběhu zasedání výboru se vyhotovuje zápis.

6.9.

Zasedání výboru spolku se účastní členové výboru spolku a pozvaní hosté.
VII.
Jednání jménem spolku

7.1.

Jménem spolku jedná předseda/předsedkyně výboru samostatně, není-li dále stanoveno
jinak.

7.2.

Ve věcech, jejichž hodnota dosahuje částky nejméně 100.000,-- Kč (sto tisíc korun českých),
jedná za spolek společně předseda výboru spolu s dalším členem výboru spolku. Hodnotou
se rozumí výše peněžitého plnění nebo cena věci anebo práva v době právního jednání; za
cenu práva se považuje jak cena pohledávky, tak i dluhu. Při určení hodnoty se nepřihlíží k
příslušenství. Je-li předmětem právního jednání opětující se plnění, stanoví se hodnota
součtem hodnot těchto plnění; jde-li však o plnění na dobu delší než pět let nebo na dobu
neurčitou, stanoví se jen pětinásobkem hodnoty ročního plnění.
VIII.
Hospodaření spolku

8.1.

Za hospodaření spolku odpovídá výbor spolku. Výbor spolku předkládá do 15. března
každého roku účetní závěrku a výsledek hospodaření členské schůzi ke schválení.

8.2.

Příjmy spolku tvoří zejména
příspěvky členů,
dotace a granty,

dary,
příjmy z vedlejší hospodářské činnosti,
úroky.
8.3.

Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku uvedených v čl. II těchto stanov
a v souladu s formami činnosti tam uvedenými.

8.4.

Výbor spolku zajišťuje vedení účetnictví podle obecně závazných právních předpisů.
IX.
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

9.1.

V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na
Římskokatolickou farnost Ořech, IČ: 475 69 484, se sídlem Baarovo náměstí 10, 252 25
Ořech, případně jejího právního nástupce. Zanikne-li Římskokatolická farnost Ořech bez
právního nástupce, určí osobu, na níž bude převeden majetek spolku provedené likvidaci,
členská schůze.
X.
Ustanovení závěrečná

10.1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy, a to
zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
10.2. Stanovy byly schváleny dne 12. února 2021 v Ořechu.

