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Stanovy spolku 

Stará Karviná, z.s. 

(dále jen „Spolek“) 

 

1. NÁZEV SPOLKU 

Název Spolku je: Stará Karviná, z.s. 

 

2. SÍDLO SPOLKU 

Sídlem Spolku je:. Pivovarská 2/1, 733 01 Karviná, Fryštát 

 

3. ÚČEL SPOLKU, JEHO CÍLE A ČINNOSTI  

Účelem Spolku je zejména: 

Zachování a udržování hodnot přírodních, kulturních, historických a technických na území původní Karviné, dnes městské části 

Karviná – Doly, a to s důrazem na dlouhodobý rozvoj této městské části a přilehlého regionu, podpora turistického ruchu, osvětová 

činnost, vybudování poznávacích stezek, oprava památníků, vyvíjení iniciativy ke vzniku muzea města Karviná. 

Cíle a činnosti Spolku jsou zejména:  

Vzdělávání a osvětová činnost v oblasti ekologie, kultury a historie; 

Rozvíjení dobrých přeshraničních vztahů; 

Posílení pozitivní vazby obyvatelstva na daný region 

Aktivní působení v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí 

Zlepšení mediálního obrazu regionu 

Vyvíjení inciativy k důstojnému uchování historických památek nacházejících se na území staré Karviné: památníků obětem 

důlních neštěstí, náhrobků významných osobností karvinského života, zachování piety na místech nacistických a komunistických 

pracovních táborů 

Vyvíjení iniciativy směrem ke vzniku základní návštěvnické infrastruktury v okolí kostela sv. Petra      z Alkantary. 

Další formy činnosti směřující k naplnění účelu spolku. 

 

4. ČLENSTVÍ VE SPOLKU 

Členem Spolku mohou být pouze fyzické a právnické osoby. Členy spolku mladší 18 let zastupují v plném rozsahu jejich zákonní 

zástupci, kteří budou za nezletilé jednat ve všech záležitostech spojených s členstvím ve Spolku a rovněž budou odpovědni za 

plnění veškerých povinností souvisejících s členstvím nezletilých ve Spolku.  

Členství ve Spolku je dvojího druhu: 

Zakládající členové;  

Přidružení členové;  

Zakládající a přidružení členové se liší svými právy a povinnostmi, které jim ve Spolku přísluší, jejichž rozsah je stanoven níže 

těmito stanovami a nelze jinak než změnou těchto stanov změnit.  

Zakládajícími členy jsou alespoň tři osoby vedené společným zájmem vést Spolek jako samostatný a dobrovolný svazek členů a 

to za účelem Spolku a v souladu s jeho cíli. 

Zakládajícími členy Spolku jsou: 

Karin Lednická, Ostrava - Svinov.       
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Przemysłav Antonin Tarczyk, Karviná - Fryštát    

Tereza Ondruszová, Karviná - Mizerov  

 

Tomáš Hejda, Karviná      

 

Erika Schwesserová, Karviná - Ráj     

 

Jan Polakovič, Karviná - Ráj      

 

Petr Bindač, Ostrava      

 

Gabriela Barilla, Ostrava - Poruba     

 

Mgr. Lukáš Niedoba, Bohumín       

Postavení zakládajícího člena se všemi právy a povinnostmi, které zakládajícím členům náleží, může následně získat i jiná fyzická 

osoba neuvedená v čl. 4.5 těchto stanov, pokud tak rozhodne jednomyslně výbor Spolku. 

Členství Přidružených členů ve Spolku vzniká na základě přihlášky doručené do sídla Spolku, kde ji příjme některých ze členů 

výboru Spolku. Předseda výboru Spolku rozhodne v přiměřené době o přijetí popř. nepřijetí zájemce za nového člena 

Spolku. Přihláška musí obsahovat alespoň tyto náležitosti: 

Jméno a příjmení zájemce o členství s uvedením místa trvalého bydliště, popř. jeho zástupce; 

Bezvýhradný projev vůle zájemce stát se členem Spolku; 

Písemný souhlas se stanovami Spolku; 

Podpis zájemce;  

Zájemce o členství ve Spolku, pokud se jedná o fyzickou osobu, musí prokázat dosažení zletilosti, popř. uvést ve své přihlášce 

identifikační údaje na svého zákonného zástupce, který bude nezletilého ve Spolku zastupovat a tato přihláška musí být zákonným 

zástupcem podepsána.  

Zájemce o přidružené členství ve Spolku se však nemůže stát přidruženým členem Spolku dříve, než řádně uhradí členský 

příspěvek dle těchto stanov.  

Přidružené členství ve Spolku vzniká po splnění podmínek uvedených v těchto stanovách na základě přihlášky, po uhrazení 

členského příspěvku, a to ke dni, kdy je zájemci doručeno rozhodnutí předsedy výboru Spolku o přijetí zájemce za přidruženého 

člena Spolku. Předseda výbor Spolku je povinen zabývat se přihláškou nového zájemce o členství ve Spolku řádně doručenou 

Spolku v přiměřené lhůtě, nebrání-li mu v tom překážky. Předseda výboru Spolku má právo odmítnout přihlášku, i když jsou 

ostatní podmínky členství dle těchto stanov splněny. Odmítne-li předseda výboru Spolku přijmout zájemce o přidružené 

členství za člena Spolku, může se tento zájemce obrátit na výbor Spolku, který může rozhodnout o jeho přijetí.  

Aktuální seznam členů Spolku bude každému členovi Spolku zpřístupněn na základě žádosti adresované výboru Spolku a to 

v elektronické podobě popř. v listinné podobě, avšak za poplatek stanovený výborem Spolku, jehož výše bude určena k pokrytí 

nákladů nutných na pořízení listinného seznamu členů Spolku.  

Přidružené členství ve Spolku zaniká: 

Primárně na základě písemné dohody mezi výborem Spolku a přidruženým členem Spolku, který již nemá zájem ve Spolku dále 

setrvat a podá písemnou žádost o vystoupení ze Spolku. Strany dohody vyvinou veškeré úsilí a snahu, aby dohoda o zániku 

členství přidruženého člena vyhovovala oběma stranám, byla přijata v přiměřené lhůtě a bez zbytečných komplikací. V případě 

že nedojde k dohodě mezi stranami do jednoho měsíce od podání žádosti o vystoupení ze Spolku, pak členství přidruženého člena 

zaniká vždy ke dni 31. 1. nebo ke dni 30. 6. a to v závislosti na tom, které datum bude nejdříve následovat po uplynutí měsíční 

lhůty od podání žádosti o vystoupení ze Spolku.  

Úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby.  
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Vyloučením z důvodu porušení povinnosti člena Spolku uvedené v čl. 8 těchto Stanov. V takových případech zaniká členství na 

základě písemného oznámení rozhodnutí výboru Spolku o ukončení členství ve Spolku s uvedením důvodu tohoto vyloučení, a to 

okamžikem doručení oznámení vyloučenému členovi Spolku. Vyloučený člen Spolku nemá právo na vrácení zaplaceného 

členského příspěvku ani jeho poměrné části. Vyloučený člen Spolku má právo v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o 

vyloučení přezkoumala členská schůze. 

 

5. PRÁVA ZAKLÁDAJÍCÍCH ČLENŮ SPOLKU 

Zakládající člen Spolku má zejména tato práva:  

Účastnit se v mezích těchto stanov na činnostech Spolku, volit a být volen do orgánů Spolku; 

Účastnit se členské schůze, vykonávat hlasovací práva, právo požadovat informace o činnosti Spolku a jeho hospodaření, právo 

dostat vysvětlení k záležitostem spadající do působnosti předsedy Spolku; 

Navrhovat a podávat podněty k uskutečnění konkrétních činností Spolku, které svým obsahem a účelem směřují k naplňování cílů 

Spolku a obdržet odpověď na navrhované podněty v přiměřené době; 

Nahlížet do účetních dokladů a právo být informován o správě majetku Spolku; 

 

6. POVINNOSTI ZAKLÁDAJÍCÍCH ČLENŮ SPOLKU 

Zakládající člen Spolku má zejména tyto povinnosti: 

Dodržovat stanovy Spolku a rozhodnutí orgánů Spolku; 

Vykonávat v případě řádného zvolení či ustanovení funkce v orgánech Spolku; 

Chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát na jeho dobrou pověst.  

 

7. PRÁVA PŘIDRUŽENÝCH ČLENŮ SPOLKU  

Přidružený člen spolku má práva taxativně vyjmenovaná v čl. 7.2 těchto stanov. Rozsah těchto práv nelze změnit jinak než změnou 

těchto stanov. Na práva přidružených členů spolku se dále neužijí dispozitivní ustanovení upravující Spolek, tedy ustanovení § 

214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), která přisuzují členům Spolku práva v širším rozsahu než 

tyto stanovy.  

Přidružení členové Spolku mají tato taxativně stanovená práva: 

Být pravidelně informováni o dění ve Spolku. Za tímto účelem může podat člen spolku výboru Spolku písemnou žádost o 

informaci týkající se dění ve Spolku, na kterou mu výbor nebo jeho člen odpoví v přiměřené lhůtě; 

Podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Spolku a obdržet odpověď na své podání v přiměřené lhůtě; 

 

8. POVINNOSTI PŘIDRUŽENÝCH ČLENŮ SPOLKU  

Mezi základní povinnosti přidružených členů spolku patří zejména: 

Platit členský příspěvek, jehož výši, splatnost a způsob platby určí výbor Spolku vnitřním předpisem;  

Dodržovat stanovy Spolku a rozhodnutí orgánů Spolku; 

Chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát na jeho dobrou pověst; 

 

9. ORGÁNY SPOLKU 

Orgány Spolku jsou: 

Výbor Spolku; 

Členská schůze; 
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10. VÝBOR SPOLKU  

Výbor Spolku je nejvyšším, výkonným a statutárním orgánem Spolku, jenž řídí a organizuje činnost Spolku a je tvořen 3 členy. 

Každý z těchto členů má při hlasování rady 1 hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy výboru.  

Členové výboru jsou voleni členskou schůzí, a to na dobu 5 let.  

Členové výboru volí ze svého středu předsedu výboru a místopředsedu výboru.  

Předseda výboru zastupuje Spolek navenek ve všech záležitostech, přičemž v případě nemožnosti tuto funkci vykonávat či 

dlouhodobé nečinnosti v délce minimálně 2 měsíců bude zastupovat Spolek místopředseda výboru, avšak jen do doby, než se 

předseda výboru opět ujme své funkce a bude řádně plnit své úkoly či do jmenování nového předsedy výboru Spolku.  

Výbor je usnášeníschopný v přítomnosti alespoň 2/3 svých členů a rozhoduje prostou většinou hlasů, není-li v těchto stanovách 

uvedeno jinak.  

Členové výboru jednají jménem Spolku. Podepisování za Spolek se děje tak, že k názvu Spolku připojí svůj podpis a skutečnost 

opravňující jednat jménem Spolku. 

Předseda výboru je ve své činnosti odpovědný výboru.  

V případě nepřítomnosti či nečinnosti předsedy výboru delší než 2 měsíce jej zastupuje místopředseda výboru, a to při rozhodování 

o vnitřních záležitostech Spolku.   

Výbor se schází dle potřeby nejméně 2x ročně. Výbor svolává a řídí předseda výboru dle aktuální potřeby. 

Výbor rozhoduje o všech záležitostech Spolku, pokud nejsou zákonem nebo stanovami svěřeny do působnosti členské schůze.  

Do působnosti výboru patří zejména: 

Otázky týkající se zásadní nebo dlouhodobé činnosti Spolku;  

Změna stanov; 

Rozhodovat o výši, způsobu a lhůtě úhrady členských příspěvků; 

Volba a odvolání předsedy a místopředsedy výboru; 

Rozhodovat o dobrovolném rozpuštění Spolku nebo o jeho sloučení s jiným spolkem; 

Schvalovat roční rozpočet Spolku a účetní uzávěrky Spolku; 

Rozhodovat o změně statusu přidruženého člena na zakládajícího člena dle čl. 0 těchto stanov; 

Vést seznam aktuálních členů Spolku, přičemž změny v seznamu členů provede do 1 měsíce od dne, kdy kde změně došlo; 

Zajišťovat řádné vedení účetní evidence a sestavování účetních závěrek Spolku; 

Vyvíjet úsilí o získání finančních prostředků, sestavovat rozpočet a rozhodovat o finančním využití prostředků Spolku včetně 

rozhodování o způsobu nakládání se ziskem, popř. způsobu úhrady ztráty Spolku; 

Vydávat a schvalovat vnitřní předpisy Spolku; 

Zabývat se hospodařením, správou majetku, kontrolou vynakládání finančních prostředků a jiného majetku Spolku; 

 

11. ČLENSKÁ SCHŮZE 

Členská schůze je orgánem Spolku, jenž se podílí na rozhodování o dílčích záležitostech Spolku stanovených těmito stanovami.  

Členskou schůzi tvoří zakládající členové Spolku a dále ti členové spolku, kteří mají postavení zakládajícího člena v souladu s čl. 

0 těchto stanov. 

Do působnosti členské schůze náleží pouze taxativně vyjmenovaný okruh otázek v čl. 11.4 těchto stanov.  

Do působnosti členské schůze náleží: 

Rozhodování o volbě výboru Spolku v souladu s čl. 0 těchto Stanov.  
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12. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPOLKU 

 

ktuální? vách ponechávat? Toto chávat? Toto rozhodnutí neznám a nejsem si jistý, zda je stále  nejeví jako praktický, 

neboStanoZdroje příjmů Spolku jsou zejména členské příspěvky, dotace, dary a výnosy z majetku vlastněného Spolkem. 

Výše členského příspěvku je stanovena výborem Spolku, a to interním předpisem Spolku.  

Výbor Spolku zajišťuje řádné vedení účetní evidence a sestavování účetních závěrek Spolku.  

 

13. ZÁNIK SPOLKU  

Spolek zaniká rozhodnutím výboru o dobrovolném rozpuštění nebo sloučením s jiným spolkem. K takovému rozhodnutí je třeba 

2/3 hlasů všech členů výboru.  

Výbor rozhodne o způsobu majetkového vypořádání v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky.  

 

Při zániku spolku ustaví výbor likvidátora, který zabezpečí majetkové a právní vyrovnání všech závazků a pohledávek. V případě 

likvidačního přebytku rozhodne výbor o jeho vynaložení. 

 

V Ostravě dne 20. 4. 2021  
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