Stanovy spolku

SPOLEK BARBORY MARKÉTY ELIÁŠOVÉ, z.s.
I.
Název a sídlo spolku
1. Název spolku je Spolek Barbory Markéty Eliášové, z.s. (dále jen „spolek“).
2. Sídlem spolku je Jungmannova 213, 252 63 Roztoky.
II.
Charakter spolku
1. Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů vytvořený na spolkových demokratických zásadách,
nezávislý na politických stranách, hnutích a náboženstvích. Spolek je svazkem zejména příznivců odkazu
(občanů, v němž se spolčili zájemci o historii, spisovatelé, cestovatelé, učitelé, kulturní pracovníci i zástupci jiných
humanitních oborů, aby oživovali a popularizovali tradici odkazu) cestovatelky a spisovatelky Barbory Markéty
Eliášové a má za cíl vykonávat obecně prospěšnou činnost v oblasti kultury, historie a přírodovědy.
2. Posláním spolku je všestranná podpora, oživení a propagace duchovního i materiálního odkazu umělkyně
světového významu, výjimečné osobnosti a organizátorky kulturního života u nás i v cizině, učitelky, cestovatelky,
spisovatelky Barbory Markéty Eliášové. Ve výše uvedeném smyslu chce spolek spolupracovat s našimi i
zahraničními organizacemi i jednotlivci a chce se soustředit na oblast osvětovou, vzdělávací, studijní, propagační
a ediční.
III.
Účel a činnost spolku
1. Činnost spolku směřuje k naplnění poslání uvedeného v odst. 2 čl. II těchto stanov, jakožto společného zájmu
svých členů.
2. Spolek hájí zájmy svých členů, spolupracuje s dalšími subjekty podobného zaměření, pořádá kulturní a
společenské akce, případně publikuje či se zabývá nakladatelskou činností a organizuje aktivity k dosažení svého
poslání.
3. Spolek se podílí na vytváření ekonomické a materiální základny za účelem zajištění své činnosti.
4. Formami činnosti spolku jsou zejména:
a) praktická činnost ve spolupráci s kulturními a vzdělávacími institucemi a místními samosprávami, zejména se
Středočeským muzeem v Roztokách u Prahy, MÚ Roztoky, Městem Brno, Japonsko-českou společností,
Japonským vyslanectvím, ZŠ Zdenky Braunerové Roztoky a okolními školami,
b) organizování charitativních akci ve prospěch dalších neziskových institucí,
c) pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře, výstavy, koncerty),
d) tvorba publikací, katalogů a výstav.
IV.
Členství
1. Členem spolku se může stát pouze fyzická osoba.

2. Členství ve spolku vzniká na základě písemné členské přihlášky rozhodnutím výkonného výboru spolku o
přijetí člena.
3. Podmínkami vzniku členství jsou:
a) vyplnění členské přihlášky,
b) rozhodnutí výkonného výboru o přijetí člena,
c) zaplacení členského příspěvku, rozhodla-li členská schůze o takové povinnosti.
4. Členství ve spolku je dvojího druhu – základní a přidružené. Při rozhodnutí o přijetí za člena výkonný výbor
stanoví, o jaký druh členství se jedná.
5. O změně druhu členství rozhoduje členská schůze. Členská schůze rovněž stanoví, na jaký druh členství se
mění členství vzniklé před dnem účinnosti těchto stanov. Základní členství může být změněno na členství
přidružené pouze se souhlasem člena, o jehož členství se jedná.
6. Členství zaniká:
d) doručením písemného oznámení o vystoupení výkonnému výboru spolku
e) úmrtím člena
f) zánikem spolku bez právního nástupce
g) vyloučením pro závažné porušení povinností vyplývajících z členství
h) z jiného důvodu stanoveného zákonem.
7. O vyloučení člena rozhoduje výkonný výbor spolku. Návrh na vyloučení může podat v písemné formě kterýkoli
člen spolku, přičemž v návrhu musí být uveden důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, má
právo se s návrhem na vyloučení seznámit, vyjádřit se k němu a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu.
8. Vyloučený člen má právo do tří měsíců od doručení rozhodnutí výkonného výboru o svém vyloučení navrhnout
místně příslušnému soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení. Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno, může člen
návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy bylo o
jeho vyloučení rozhodnuto. Podání žaloby má odkladný účinek.
V.
Práva a povinnosti členů
1. Základní člen má právo:
a) účastnit se akcí pořádaných spolkem a participovat na činnosti spolku
b) využívat výhod a služeb poskytovaných spolkem
c) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, přičemž při hlasování
disponuje základní člen 1 hlasem
d) navrhovat a volit členy jednotlivých orgánů, být volen do jednotlivých orgánů spolku
e) za podmínek uvedených ve stanovách svolat členskou schůzi
f) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku.
2. Základní člen má povinnost:
a) dodržovat stanovy spolku a usnesení orgánů spolku
b) platit příspěvky stanovené členskou schůzí.
3. Přidružený člen má právo:
a) účastnit se soutěží a dalších akcí pořádaných spolkem
b) využívat výhod a služeb poskytovaných spolkem
c) účastnit se jednání členské schůze a vystupovat s návrhy (nemá právo hlasovat)
d) navrhovat (nemá právo volit) členy jednotlivých orgánů
e) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku.

4. Přidružený člen má povinnost:
a) dodržovat stanovy spolku a usnesení orgánů spolku
b) platit příspěvky stanovené členskou schůzí.
VI.
Orgány
1. Organizační strukturu spolku tvoří:
a) členská schůze
b) výkonný výbor.
VII.
Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Členská schůze se schází nejméně jednou ze 4 roky. Členskou
schůzi svolává výkonný výbor. Požádá-li o svolání členské schůze nejméně 1/3 všech členů, je výkonný výbor
povinen svolat členskou schůzi tak, aby se konala do 30 dnů ode dne doručení písemného podnětu pro svolání
s podpisy
2. Poruší-li výkonný výbor povinnost svolat členkou schůzi nebo není-li výkonný výbor schopen jednat (zejména,
klesne-li počet jeho členů pod ½ členů výkonného výboru), je oprávněn členskou schůzi svolat kterýkoli základní
člen spolku. Členská schůze se vždy svolává vždy písemnou pozvánkou adresovanou na adresy členů s tím, že
jsou-li známy, použijí se emailové adresy. V pozvánce bude vždy uveden program členské schůze. Program je
možné v rámci konání členské schůze změnit jen tehdy, souhlasí-li se změnou programu členové disponující
nadpoloviční většinou všech hlasů.
3. Členská schůze:
a) určuje hlavní zaměření činnosti spolku
b) schvaluje stanovy spolku a rozhoduje o jejich změně
c) schvaluje název spolku a symboliku
d) volí a odvolává členy výkonného výboru spolku, stanoví počet jeho členů
e) schvaluje rozpočet spolku a stanoví výši členských příspěvků
f) projednává a schvaluje zprávu o hospodářské a sportovní činnosti spolku
g) hodnotí činnost dalších orgánů spolku i jejich členů
h) rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.
4. Členská schůze je schopna se usnášet za účasti nejméně 1/3 všech hlasů, kterými disponují členové spolku.
Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Není-li členská schůze schopna se usnášet,
je svolána tak, aby se konala do 30 dnů ode dne konání původní členské schůze náhradní členská schůze.
V písemné pozvánce musí být uvedeno, že se jedná o náhradní členskou schůzi. Náhradní členská schůze je
schopna se usnášet bez ohledu na přítomný počet hlasů či členů.
VIII.
Výkonný výbor
1. Statutárním orgánem spolku je výkonný výbor, který se skládá z předsedy, místopředsedy a členů. Výkonný
výbor má celkem 4 členy. Funkční období členů výkonného výboru je vždy 5 let. Členové výboru jsou do funkce
voleni členskou schůzí. Pro případ zániku funkce zvoleného člena je výkonný výbor oprávněn vždy 1 člena
kooptovat, a to ze základních členů spolku. Předsedu a místopředsedu volí vždy členská schůze.

2. Výkonný výbor:
a) svolává členskou schůzi
b) na písemnou žádost 1/3 členů svolává mimořádnou členskou schůzi
c) zajišťuje plnění usnesení členské schůze v období mezi jejími zasedáními
d) rozhoduje o přijetí a vyloučení člena spolku
e) jedná jménem spolku
f) je výkonným orgánem spolku a nejvyšším orgánem v období mezi konáním členských schůzí.
3. Výkonný výbor je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Usnesení přijímá většinou
hlasů členů přítomných v době zasedání s tím, že v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
4. Není-li výkonný výbor usnášeníschopný po dobu delší než 60 dnů, zejména pak proto, že počet jeho členů
klesl a nekooptoval dalšího člena či již nebylo možno kooptovat dalšího člena výkonného výboru, je kterýkoli jeho
člen povinen svolat členskou schůzi, jak je výše uvedeno, a to tak, aby se konala do 60 dnů ode dne uplynuté
lhůty 60 dnů od okamžiku, kdy výkonný výbor pozbyl usnášeníschopnosti. Neučiní-li tak, člen výkonného výboru,
platí, že je oprávněn učinit tak kterýkoli člen disponující základním členstvím.
IX.
Jednání jménem spolku
1. Statutárním orgánem je výkonný výbor, který jedná tak, že jeho jménem jedná vždy předseda nebo
místopředseda výboru.
X.
Zásady hospodaření
1. Spolek je nevýdělečnou organizací.
2. Příjmy spolku tvoří zejména:
a) členské příspěvky
b) účelové dary nebo dotace, granty
c) příjmy z reklam
d) sponzorské příspěvky
e) mimořádné příjmy jiného charakteru.
3. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s činnostmi uvedenými v čl. III těchto
stanov.
XI.
Závěrečná ustanovení
1. V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek převeden na jinou právnickou osobu neziskového
charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku, zejména pak Středočeskému muzeu v Roztokách u Prahy.
2. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti vznikem spolku s tím, že spolek vzniká zápisem do veřejného
rejstříku.

