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STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 

SPOLEK Tábornický klub Písek 
 

 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

 

 

1. Název občanského sdružení: Spolek Tábornický klub Písek 

2. Sídlo občanského sdružení: Smrkovická 2218, Písek 39701 

 

 

Článek II. 

Právní postavení sdružení 

 

Občanské sdružení Spolek Tábornický klub Písek (dále též jen jako „Spolek“) je 

dobrovolným, nezávislým, neziskovým a nepolitickým subjektem , založeným za 

účely,stanovenými v čl. III. těchto stanov. 

 

1. Spolek je samostatnou a jednotnou právnickou osobou. 

2. Spolek se zřizuje na dobu neurčitou. 

 

 

Článek III. 

Poslání a cíle Spolku 

 

Poslání a cíle činnosti Spolku jsou následující: 

1. Podpora a organizování mimoškolní volnočasové aktivity dětí a mládeže a dalších lidí 

majících zájem o turistiku, rukodělnou, sportovní a tábornickou činnost. 

2. Vlastnictví, rozvoj a údržba táborové základny sloužící pro pořádání letních dětských 

táborů. 

 

 

Článek IV. 

Majetek a hospodaření Spolku 

 

1. Majetek Spolku mohou tvořit veškeré věci, které mohou být předmětem vlastnického 

práva.  

2. Spolek může nabývat, vlastnit a spravovat veškerý majetek, který bude sloužit k plnění 

jeho poslání a cílů. 

3. Prostředky Spolku mohou být použity a poskytnuty pouze pro účely, které odpovídají 

uvedeným cílům. 
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Článek V. 

 

Členství ve Spolku 

 

1. Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba (člověk), která se ztotožňuje s cíli a 

posláním Spolku a chce se aktivně podílet na jeho činnosti, případně jej jinak podporovat. 

Rozlišuje se členství osob zletilých a nezletilých, přičemž rozdílná práva a povinnosti 

uvedených druhů členství stanoví tyto Stanovy. 

 

2. Členství ve Spolku vzniká přijetím nového člena členským shromážděním na základě jeho 

žádosti předložené výboru Spolku.  

 

3. Zakládajícími členy a zároveň členy přípravného výboru Spolku jsou: 

1. Miroslav Mašek, r.č. 520816/357, bytem Smrkovická 2218, Písek 39701  

2. Naděžda Brynychová, r.č. 555917/0837, bytem Smrkovická 2218, Písek 39701  

3. Kateřina Pinkasová, r.č.795726/1598, bytem Třebízského 415, Písek 39701 

 

Článek VI. 

Seznam členů Spolku 

 

1. Spolek vede seznam svých členů. Seznam členů Spolku není přístupný veřejnosti. 

 

2. Do seznamu členů se zapisuje jméno, příjmení, bydliště, den vzniku členství a den zániku 

členství členů tak, aby seznam poskytoval úplný a prokazatelný přehled o historii a členství 

členů ve Spolku. Pokud jsou k dispozici, zapisují se do seznamu členů i jejich kontaktní email 

a telefon.  

 

3. Seznam členů Spolku vede a zápisy do něj provádí předseda výboru, příp. jiný člen výboru, 

pokud předseda výboru nebyl dosud zvolen. 

 

4. Záznamy v seznamu členů Spolku se provádí vždy bez zbytečného odkladu poté, co nastala 

skutečnost, která změnu v seznamu podmiňuje. 

 

 

Článek VII. 

Práva a povinnosti členů 

 

A. Práva a povinnosti všech členů Spolku: 

 

1. Člen Spolku prosazuje jeho cíle a podle svých možností podporuje naplnění jeho poslání. 

2. Člen Spolku je povinen platit členské příspěvky a chránit majetek Spolku. 

3. Člen Spolku je povinen řídit se jeho stanovami. 

4. Člen Spolku má právo být informován o činnosti Spolku, podávat návrhy, připomínky a 

náměty k jeho činnosti. 

5. Člen Spolku má právo zúčastnit se členského shromáždění. Nezletilý člen Spolku však 

nemá právo hlasovat a nemá ani hlas poradní. 

6. Člen Spolku má právo obracet se na orgány Spolku se žádostmi, podněty a stížnostmi a 

žádat jejich vyřízení. 

7. Člen Spolku má právo odvolat se k členskému shromáždění proti rozhodnutí výboru o jeho 

vyloučení ze Spolku. Odvolání se podává písemně výboru Spolku. 
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B. Další práva a povinnosti členů spolku, kteří dosáhli zletilosti: 

 

1. Zletilý člen Spolku má právo nahlížet do účetnictví Spolku. 

2. Zletilý člen Spolku má právo hlasovat a rozhodovat tak na členském shromáždění, má 

přitom jeden hlas a hlasy všech k hlasování oprávněných členů Spolku mají stejnou váhu. 

 

3. Zletilý člen Spolku má právo volit a být volen do volených orgánů Spolku. 

 

 

Článek VIII. 

Zánik členství 

 

Členství ve Spolku zaniká: 

a) Vystoupením člena na základě písemného oznámení, a to dnem, kdy bylo toto 

oznámení Spolku doručeno, není-li v oznámení uveden jiný okamžik vystoupení ze 

sdružení. Členství ve Spolku však bez ohledu na určení pozdějšího dne zániku jeho 

členem zanikne nejpozději v den předcházející dni konání nejbližšího členského 

shromáždění. 

b) Vyloučením člena na základě rozhodnutí výboru Spolku z vážných důvodů. 

c) Nezaplacením členského příspěvku ani ve lhůtě výborem dodatečně stanovené. 

d) Úmrtím člena Spolku. 

e) Zánikem Spolku. 

Článek IX. 

Orgány Spolku 

 

Orgány sdružení jsou: 

1. členské shromáždění, které je nejvyšším orgánem Spolku. 

2. výbor Spolku, který je jeho kolektivním statutárním orgánem Spolku. 

 

 

Článek X. 

Členské shromáždění 

 

1. Členské shromáždění tvoří všichni členové Spolku.  

 

2. Členské shromáždění svolává výbor Spolku minimálně jednou ročně, nebo kdykoliv na 

žádosti alespoň jedné třetiny zletilých členů Spolku nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení 

takové žádosti, ve které bude současně uveden navrhovaný pořad jednání členského 

shromáždění. Výbor svolává členské shromáždění vhodným způsobem nejméně 14 dní přede 

dnem konání členského shromáždění. Součástí svolání členského shromáždění je též 

navrhovaný pořad jeho jednání. 

 

3. Členské shromáždění je usnášeníschopné, pokud je přítomna minimálně jedna třetina 

zletilých členů Spolku; o změně stanov či zrušení Spolku rozhoduje tří pětinovou většinou 

hlasů všech zletilých členů Spolku, v ostatních případech nadpoloviční většinou hlasů 

přítomných zletilých členů Spolku.  

 

4. Pokud není členské shromáždění usnášeníschopné, svolá výbor nebo jeho předseda bez 

zbytečného odkladu náhradní členské shromáždění, které se musí konat do 6 týdnů po termínu 
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konání neusnášeníschopného členského shromáždění s tím, že náhradní členské shromáždění 

je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných zletilých členů. 

 

5. Členské shromáždění rozhoduje v následujících záležitostech: 

 

a) rozhoduje o změnách stanov Spolku; 

b) rozhoduje o výši členských příspěvků; 

c) volí výbor Spolku a určuje počet jeho členů, který musí být lichý; 

d) projednává a schvaluje plán hospodaření a zprávu o jeho plnění, včetně účetních 

uzávěrek; 

e) rozhoduje o přijetí nového člena Spolku  

f) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí o vyloučení člena Spolku; 

g) přezkoumává činnost výboru Spolku; 

h) určuje úkoly výboru Spolku; 

i) uděluje předchozí souhlas se zcizením nemovitého majetku; 

j) rozhoduje o rozpuštění (zrušení) a likvidaci Spolku a jmenování likvidátora. 

 

6. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání členského shromáždění při jeho 

svolání, lze projednat a rozhodnout pouze za účasti a se souhlasem minimálně tří pětin 

přítomných zletilých členů Spolku. 

 

7. O jednání členského shromáždění se pořizuje zápis, který podepisují všichni členové 

výboru. 

 

 

Článek XI. 

Výbor Spolku 

 

1. Výbor Spolku:  

a) řídí činnost Spolku v období mezi členskými shromážděními; 

b) svolává členské shromáždění Spolku; 

c) zajišťuje vedení účetnictví Spolku a odpovídá za řádné hospodaření s majetkem Spolku; 

d) volí ze svého středu předsedu výboru; 

e) rozhoduje o nabývání a po předchozím souhlasu členského shromáždění o zcizování 

nemovitého majetku;  

f) rozhoduje o pronájmech majetku Spolku; 

g) závazně rozhoduje o řešení případných sporů mezi členy Spolku, pokud jej o to 

požádají; 

h) je vázán rozhodnutími členské schůze a uvádí je do praxe; 

i) rozhoduje o splatnosti členských příspěvků; 

j) rozhoduje o vyloučení člena Spolku; 

k) vykonává působnost ve všech ostatních věcech, které podle Stanov nebo zákona 

nepřísluší členskému shromáždění. 

 

2. Jednání výboru Spolku může vhodným způsobem svolat kterýkoliv jeho člen. Jednání 

výboru řídí jeho předseda. Výbor Spolku rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných 

členů výboru. O jednání výboru se pořizuje zápis, který podepisují všichni na jednání 

přítomní členové výboru. V případě, že kterýkoliv člen výboru odmítne zápis podepsat, 

poznamená se to v zápisu s uvedením důvodů, proč tak odmítl učinit. 
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3. Výbor může přijímat rozhodnutí a řídit činnost Spolku též na základě komunikace jeho 

členů pomocí použití prostředků elektronické komunikace na dálku, tj. zejm. emailem, aniž 

by se za účelem přijetí příslušného rozhodnutí musel fakticky scházet. Takováto 

komunikace se považuje za účast členů na jednání výboru. 

 

4. Funkční období člena výboru je 5 let. Člen výboru může ze své funkce odstoupit 

písemným oznámením Spolku, nebo přímo na členském shromáždění. Jeho členství ve 

výboru zaniká 1 měsíc po doručení odstoupení, pokud neuvede lhůtu delší, nejpozději však 

dnem konání členského shromáždění. 

 

5. Za výbor Spolku navenek jedná kterýkoliv člen výboru, podepisují však vždy libovolní 

dva členové společně, a to tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu Spolku připojí své 

podpisy. Na základě písemného pověření výboru k činění konkrétního právního úkonu 

(právního jednání) může za výbor podepisovat též jeden jeho takto pověřený člen 

samostatně. 

 

 

Článek XII. 

Zánik Spolku 

 

1. S přijetím rozhodnutí členského shromáždění o rozpuštění (zrušení) Spolku musí být 

rozhodnuto i o jmenování likvidátora.  

 

2. Likvidace Spolku se řídí příslušnými právními předpisy. 

 

 

Článek XIII. 

Hospodaření Spolku 

 

1. Spolek hospodaří v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky. 

Účetní závěrky se musí předložit ke schválení členskému shromáždění Spolku.  

2. Spolek získává finanční zdroje pro svou činnost zejména: 

- vybíráním členských příspěvků, 

- přijímáním sponzorských darů, příspěvků fyzických a právnických osob, 

- z odkazů a dědictví, 

- získáváním příspěvků z fondů a nadací formou např. grantů a dotací, 

- výnosy z vlastního majetku, tj. zejména jeho pronájmu. 

 

3. Výdaje Spolku jsou zejména výdaje související s plněním jeho cílů, příspěvky na činnost 

jeho členům a spolupracovníkům, odměny, pojištění atd. 
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Článek XIV. 

 

 

 

Závěrečná ustanovení 

 

 

 

 

Tyto stanovy vstupují v platnost registrací u Ministerstva vnitra ČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Písku dne 25. listopadu 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________  ___________________ ___________________ 

    Miroslav Mašek                              Naděžda Brynychová              Kateřina Pinkasová 
 


