
 
Stanovy spolku  

Chodovoplánští starousedlíci, zapsaný spolek 
Úplné znění ke dni 20.03.2016 

 
Čl. I. 

Úvodní ustanovení 
 
1. Název spolku: Název spolku je Chodovoplánští starousedlíci, z.s. 
2. Sídlo spolku: Chodová Planá, Husitská 366, 348 13 
3. Chodovoplánští starousedlíci, z.s. je spolek ve smyslu ustanovení §214 a násl. zák.    
č.89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. 
 
 

Čl. II. 
Cíl činnosti 

Cílem činnosti zakládaného spolku je realizace sdružovacího práva občanů k organizování a 
výkonu jejich zájmové činnosti v oblasti aktivizace občanů ve využívání a správě místních 
přírodních lokalit, zejména vodního hospodářství, rybníkářství a lesního hospodářství. 
Rozvíjet a podporovat ekologické přístupy při řešení rozvoje územního celku Městyse 
Chodová Planá. Cílem je zapojit děti a mládež.  
 

Čl. III. 
Orgány spolku 

Orgány spolku jsou: valná hromada  
                                    jednatel spolku 
                                    předseda spolku 
                                    kontrolní komise spolku 
      
 

Čl. IV. 
Valná hromada členů spolku 

1. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada, kterou tvoří všichni členové spolku. 
2. Do působnosti valné hromady náleží zejména 

- schvalování stanov spolku, jejich změn či doplňků 
- jmenování, odvolávání a odměňování orgánů spolku 
- schvalování plánu a finančního rozpočtu spolku 
- schvalování a kontrola čerpání finančních prostředků ze získané dotace  
- rozhodování o převodech vlastnictví spolku, poskytování a přijímání půjček 
- rozhodování o přijetí nového člena spolku 
- rozhodování o vyloučení člena spolku 
- rozhodování o rozpuštění spolku nebo o jeho sloučení s jiným spolkem 
- rozhodování o dalších otázkách spolku 

3. Valná hromada je usnášeníschopná, jeli přítomna nadpoloviční většina všech členů 
spolku. Pro přijetí rozhodnutí je vždy zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny členů 
přítomných na valné hromadě spolku. 

4. Valnou hromadu svolává jednatel nebo předseda spolku, nejméně jednou za rok. 
Neučiní-li tak, je oprávněn ji svolat každý člen spolku. Termín, místo konání a 
program valné hromady je nutno oznámit nejpozději  15 dnů předem.  



       5. O konání valné hromady se pořídí písemný zápis, který obsahuje průběh valné                                                                               
hromady, výsledky hlasování a přijatá a nepřijatá rozhodnutí. Zápisy o valných 
hromadách se uschovávají po celou dobu trvání spolku.  
 

Čl. V. 
Statutární orgány spolku 

1. Statutárním orgánem spolku jsou jednatel a předseda spolku, kteří jednají jménem 
spolku, a to každý z nich samostatně. Podepisování za spolek se děje tak, že 
k názvu spolku připojí svůj podpis jednatel nebo předseda spolku.  

2. Jednatel a předseda jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou spolku. 
3. Omezit jednatelské oprávnění lze jen rozhodnutím valné hromady nebo stanovami, 

toto omezení však není účinné vůči třetím osobám.  
4. Jednatel nebo předseda je oprávněn a povinen zejména:  

rozhodovat o všech otázkách běžné činnosti spolku, kromě těch, které jsou těmito 
stanovami nebo jejím rozhodnutím vyhrazeny valné hromadě.  
Zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví. Zajišťovat a kontrolovat 
účelné a hospodárné čerpání a vynakládání finančních prostředků. Svolávat valnou 
hromadu spolku. Podávat valné hromadě zprávy o všech záležitostech spolku. 
Zajistit vyhotovení a uložení zápisu o konání valné hromady. 

 
Čl. VI.  

Kontrolní orgány spolku 
1. Kontrolním orgánem spolku je kontrolní komise složená ze tří členů (předsedy 

a dvou členů komise).  
2. Kontrolní komise je volena a odvolávána valnou hromadou spolku.  
3. Úkolem kontrolní komise je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a 

hospodaření spolku probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami, 
organizačními normami spolku a rozhodnutími valné hromady.  

4. Kontrolu provádí kontrolní komise nezávisle na ostatních orgánech, na základě 
vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v 
rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření. 

 
 

Čl. VII. 
Práva a povinnosti členů spolku 

1. Na činnosti spolku se podílejí všichni jeho členové rovným dílem, nedohodnou-li se 
nebo nestanoví-li valná hromada jinak.  

2. Členové spolku jsou povinni se podílet na činnosti spolku, zejména na zajišťování a 
kontrole účelného a hospodárného čerpání a vynakládání finančních prostředků ze 
získané dotace.  

3. Členové spolku jsou oprávněni podávat návrhy a podílet se na veškerých rozhodnutích 
souvisejících s řešením záležitostí spolku, a zajišťovat a kontrolovat hospodaření 
spolku, vyžadovat si zápisy z valných hromad, včetně příloh k nahlédnutí.  

 
 
 
 
 
 
 



Čl. VIII. 
Zásady hospodaření  

Předpokládaným zdrojem příjmů spolku jsou dotace, popřípadě příspěvky členů, dary a pod.   
spolek hospodaří s vlastními finančními prostředky získanými z dotace na základě celkového 
plánu a rozpočtu schváleného valnou hromadou spolku. Spolek vlastní běžný účet v bance, na 
který budou případné dotace a pod. poskytnuty a z kterého budou postupně čerpány finanční 
prostředky dle předem stanoveného plánu a rozpočtu činnosti spolku Chodovoplánští 
starousedlíci, zapsaný spolek. Valná hromada je oprávněna povolit mimořádné užití 
finančních prostředků odchylně od stanoveného plánu a rozpočtu do výše, kterou stanoví.  
 
 

Čl. IX.  
Zánik členství ve spolku 

Členství ve spolku zaniká vystoupením člena ze spolku nebo jeho vyloučení valnou hromadou 
spolku. Člen spolku může ze spolku vystoupit doručením písemné výpovědi jednateli spolku. 
Vyloučit člena ze spolku může valná hromada spolku pouze pro neplnění podstatných 
členských povinností po předchozím písemném upozornění na tuto možnost a marném 
uplynutím přiměřené lhůty k odstranění nedostatků.  
 
 

 
 

Čl. X 
Závěrečná ustanovení 

 
Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí valné hromady nebo 
z jiného důvodu stanoveného zákonem. 
Stanovy nabývají platnosti dnem přijetí valnou hromadou a účinnosti dnem, kdy budou 
vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku. 
 
 
 
v Chodové Plané, dne 20.3.2016 
 
 
 
 
 
 
Jindřich Janoch  v. r.                                                                    Petr Zítka v. r.  
     jednatel                                                                                     předseda 
 


