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Stanovy občanského sdružení „Zvonek, o. s.“ 
 

Čl. 1  

Název, forma a sídlo 

Občanské sdružení „Zvonek, o. s.“ (dále jen „sdružení“) je právnickou osobou založenou 

v souladu se zákonem č. 83/1990  Sb., o sdružovaní občanů, v platném znění. Má sídlo 

v Rostěnicích 109, Rostěnice-Zvonovice, 682 01 Vyškov.  

 

Čl. 2  

Charakter sdružení a předmět činnosti 

Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, v němž se sdružili 

občané za účelem kulturního a sportovního rozvoje, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování 

obecně prospěšné činnosti v oblasti kultury a sportu.  

 

Čl. 3  

Základní cíle sdružení 

Základními cíli sdružení jsou:  

a) organizování volnočasových aktivit dětí, mládeže a dalších občanů,  

b) podpora rozvojových aktivit v obci a okolí ve spolupráci s orgány obce a ostatními 

subjekty, 

c) pořádání kulturních a sportovních akcí, 

d) obnova a udržování lidových tradic včetně záchrany historických památek, 

f) vzdělávací a poradenská činnost, včetně přípravy a realizace projektů, 

g) budování, provozování a údržba zařízení a vybavení potřebných pro náplň činnosti, 

h) spolupráce s dalšími organizace stejného charakteru v jiných obcích i ze zahraničí. 

 

Čl.  4  

Členství ve sdružení 

1. Členem sdružení se může stát fyzická osoba, která souhlasí s těmito stanovami, má kladný 

vtah k cílům sdružení a je ochotna se podílet na jejich naplnění. Členství může být 

členskou schůzí uděleno i cizím státním příslušníkům.  

2. Členství vzniká dnem, kdy výbor sdružení nebo členská schůze rozhodne o přijetí žadatele 

na základě jeho písemné přihlášky a zaplacením členského příspěvku ve stanovené výši. 

Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum 

narození, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a 

vlastnoruční podpis žadatele.  

3. Výbor sdružení nebo členská schůze o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni 

podání přihlášky. 

4. Pro přijetí člena je potřeba souhlas nadpoloviční většiny členské schůze nebo nadpoloviční 

většiny výboru. 

5. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru. 

6. Člen sdružení má právo zejména: 

   účastnit se veškeré činnosti sdružení,  

   volit výbor a další orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,  

   posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti sdružení,  

   předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti sdružení, 

   spolurozhodovat o činnosti a dalším směřování sdružení. 
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7. Člen sdružení je povinen zejména:  

 dodržovat stanovy,  

 chránit zájmy a majetek o. s., 

 řádně vykonávat svěřenou práci a funkce, 

 platit členské příspěvky, 

 sdělovat výboru sdružení změny údajů uvedených v přihlášce.  

 

Čl. 5 

Členské příspěvky 

1. Roční členské příspěvky se platí vždy do 30. dubna roku, na který se platí. Po uplynutí 

této lhůty je členství neplatícím členům pozastaveno. Pokud není příspěvek uhrazen 

do konce příslušného roku, členství zaniká. 

2. Výše ročního členského příspěvku podléhá schválení členské schůze. Výchozí výše 

členského příspěvku je 100 Kč za kalendářní rok. 

 

Čl. 6  

Zánik členství 

3. Členství zaniká v těchto případech: 

a) na základě oznámení člena sdružení o ukončení členství ve sdružení, 

b) úmrtím člena, 

c) nezaplacením ročního členského příspěvku podle článku 5, 

d) vyloučením člena. 

 

4. Člen může být vyloučen usnesením členské schůze nebo rozhodnutím výboru, pokud: 

a) byl odsouzen za úmyslně spáchaný trestný čin, 

b) hrubě porušil stanovy o. s., 

c) poškodil zájmy sdružení nebo narušil jeho činnost, 

d) poškodil dobré jméno o. s. 

 

5. Proti rozhodnutí o vyloučení rozhodnutím výboru se může člen ve lhůtě 1 měsíce dovolat 

k členské schůzi, proti rozhodnutí o vyloučení usnesením členské schůze není odvolání. 

Odvolání má odkladný účinek vůči vyloučení, ovšem až do konečného rozhodnutí je 

členství pozastaveno. Pozastavením členství se rozumí to, že člen je zbaven práv a 

povinností člena a možnosti jakkoliv jménem o. s. jednat a vystupovat. 

 

Čl. 7  

Členská schůze 

1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby  

a)   schválila případné změny stanov,  

b)   zvolila na dvouleté funkční období nejméně tříčlenný výbor sdružení, případně tento 

výbor odvolala, zvolila nebo případně odvolala revizora, 

c)  schválila zprávu o činnosti sdružení, zprávu o hospodaření za předcházející období,  

d)  určila koncepci činnosti sdružení na další období,  

e)  stanovila výši členských příspěvků,  

f)  schválila rozpočet sdružení na příští období,  

g)  zvolila čestné členy sdružení, rozhodla o vyloučení člena sdružení,  

h)  rozhodla o zániku sdružení.  
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2. Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor. Členská schůze je usnášeníschopná, 

pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů občanského sdružení. Není-li členská schůze 

schopna se usnášet, svolá výbor sdružení náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode 

dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na 

počet přítomných členů.  

3. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.  

4. Činnost sdružení mezi členskými schůzemi řídí výbor. 

 

Čl. 8 

Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení 

1. Výbor sdružení je tříčlenný, jeho funkčním obdobím jsou dva roky. Ze svého středu volí 

předsedu sdružení a pokladníka. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas 

rozhoduje v případě rovnosti hlasů. 

2. Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení 

je volně přístupná členům sdružení. Výbor sdružení: 

 na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení; 

 připravuje zprávu o činnosti za minulé období 

 připravuje návrh rozpočtu na další období, 

 připravuje případné změny stanov,  

 připravuje návrh cílů další činnost, 

 zodpovídá za hospodaření o. s. 

3. Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení.  Jménem sdružení dále jednají 

předsedou či výborem písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem 

sdružení samostatně. V hospodářských věcech jedná jménem sdružení samostatně také 

pokladník sdružení. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc 

k zastupování další osobě. 

Čl. 9 

Revizor sdružení 

1. Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské 

schůze. Funkčním obdobím revizora je jeden kalendářní rok. 

2. Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy; tyto předkládá členské schůzi. 

3. Revizor o. s. nemůže být souběžně členem výboru sdružení. 

4. Revizor je volen případně odvoláván členskou schůzí. 

 

 

Čl. 10 

Hospodaření sdružení  

1. Sdružení hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené 

členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. 

Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem a cíli činnosti sdružení, 

řádně podložené účetními doklady.  

2. S výsledky hospodaření seznamuje výbor členy sdružení na každé členské schůzi.  

3. V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické 

osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. organizaci zabývající se kulturním a sportovním 

rozvojem.  

4. Příjmy sdružení tvoří členské příspěvky, dotace, dary, granty, případně jiné získané zdroje. 
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Čl. 11 

Závěrečná ustanovení 

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.  

2. Stanovy občanského sdružení nabývají účinnosti dnem registrace sdružení u ministerstva 

vnitra ČR.  

 


