STANOVY
Spolku za záchranu kostela ve Starkoči
Čl. I.

Název spolku
Spolek přijal název „Spolek za záchranu kostela ve Starkoči“ (dále jen Spolek).
Čl. II.

Sídlo spolku
Spolek má sídlo na adrese: Starkoč 26, 286 01 Čáslav.
Čl. III.

Statutární orgán
Statutárním orgánem Spolku je rada.
Čl. IV.

Účel spolku
Účelem Spolku je společný zájem osob zachránit kostel Nanebevzetí panny Marie ve
Starkoči, který je ve zchátralém stavebním stavu ohrožující jeho existenci jako kulturní
a historické památky, provedením stavební rekonstrukce, zrestaurováním interiéru
a dochovaného mobiliáře, nalezení vhodného programu pro jeho další společensko-kulturní
využití nebo navrácení kostela k původnímu možnému liturgickému určení.
Čl. V.

Členství ve Spolku, práva, povinnosti a zánik členství
1. Členem Spolku se může stát každá plně svéprávná fyzická osoba, i právnická osoba starší
18 let, na základě svého svobodného rozhodnutí vyjádřeného v písemné přihlášce.
O přijetí za člena rozhoduje statutární orgán Spolku.
2. Členství vzniká rozhodnutím statutárního orgánu o přijetí, a zaplacením členského
příspěvku, který činí:
a) u fyzické osoby 500,-Kč za rok,
b) u právnické osoby 5.000,-Kč za rok.
Členský příspěvek je splatný vždy do 30. 6. každého roku.
3. Okamžikem přijetí za člena a zaplacením členského příspěvku vznikají práva člena Spolku
a současně se člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství.

4. Práva člena Spolku:
a) zúčastnit se členské schůze a jejího rozhodování o všech projednávaných záležitostech,
b) volit orgány Spolku a být do nich volen,
c) předkládat orgánům Spolku náměty k činnosti směřující k naplňování účelu Spolku,
d) vznášet na členské schůzi připomínky k činnosti Spolku a jeho orgánů, a požadovat
vysvětlení v záležitostech, které jsou předmětem jednání schůze,
e) zúčastňovat se všech akcí pořádaných Spolkem,
f) domáhat se rozhodnutí soudu o neplatnosti rozhodnutí členské schůze Spolku za
podmínek dle §258 a násl. občanského zákoníku,
g) svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku.
5. Povinnosti člena Spolku:
a) dodržovat stanovy spolku a rozhodnutí jeho orgánu,
b) platit členské příspěvky určené stanovami a rozhodnutím členské schůze. Roční
příspěvek každého člena činí 500,-Kč, a je splatný do 30. dne měsíce června každého
kalendářního roku,
c) vyvíjet podle svých nejlepších možností a schopností činnost k naplnění účelu Spolku,
d) zdržet se každého jednání, které by směřovalo proti účelu Spolku, nebo poškozovalo
jeho dobré jméno.
6. Zánik členství:
a) vystoupením, na základě písemného projevu vůle člena doručeného statutárnímu
orgánu Spolku; členství končí dnem doručení,
b) vyloučením – o vyloučení rozhoduje, na základě návrhu kteréhokoliv člena, statutární
orgán po projednání. Vylučovanému členu musí být dána možnost, aby se k návrhu
a jeho důvodům vyjádřil. Důvodem k vyloučení může být pouze závažné porušení
povinností člena Spolku, za které je považováno i nezaplacení členského příspěvku ani
v náhradní lhůtě určené ve výzvě k zaplacení. Proti rozhodnutí o vyloučení se může
člen odvolat k členské schůzi,
c) úmrtím člena, kterým je fyzická osoba, nebo zánikem právnické osoby bez stanovení
jejího nástupce,
d) zánikem Spolku.
Čl. VI.

Orgány spolku
- členská schůze
- rada
- orgány, které mohou být ustanoveny rozhodnutím členské schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku. Zasedání členské schůze svolává minimálně
jednou ročně statutární orgán písemnými pozvánkami zaslanými všem členům minimálně
15 dnů před termínem zasedání. Pozvánka musí obsahovat den a hodinu zasedání, místo
zasedání a program jednání. Členská schůze je schopna usnášení při účasti nejméně
poloviny všech členů, rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných. Není-li členská
schůze schopna se usnášet, svolá rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho

měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná
bez ohledu na počet přítomných členů.
Rozhoduje o:
a) schválení a změně stanov,
b) zaměření činnosti Spolku pro období mezi členskými schůzemi,
c) vytvoření pobočného Spolku, fúzi s dalšími spolky,
d) zrušení Spolku,
e) o odvolání členů proti vyloučení.
Schvaluje:
a) zprávu o činnosti rady Spolku a Spolku za uplynulé období,
b) roční účetní závěrku a rozpočet na příští rok,
c) zřízení dalších orgánů Spolku.
Volí a odvolává:
a) radu Spolku s pětiletým funkčním obdobím,
b) členy dalších orgánů Spolku, pokud rozhodla a jejich zřízení.
2. Rada je statutárním orgánem Spolku, který řídí jeho činnost mezi členskými schůzemi.
Jménem rady jedná předseda Spolku, a to jak vůči členům Spolku, tak i vůči třetím
osobám. Rada Spolku je pětičlenná, s pětiletým funkčním obdobím. Členové rady jsou
voleni členskou schůzí a na prvním zasedání rady Spolku volí ze svého středu předsedu a
hospodáře. Právní jednání spolku, pro které je předepsána písemná forma, podepisují
nejméně dva členové rady, z nichž jeden musí být předseda rady.
Rozhoduje zejména:
a) o naplňování účelu Spolku organizováním a uskutečňováním konkrétních akcí
směřujících k záchraně Starkočského kostela Nanebevzetí panny Marie,
b) o použití finančních prostředků soustředěných k naplnění účelu Spolku,
c) o přijímání nových členů a o vyloučení členů,
d) svolává členskou schůzi a předkládá jí ke schválení zprávu o činnosti, roční účetní
závěrku, návrh rozpočtu pro příští období a návrh činnosti pro příští období,
e) vede seznam členů, do kterého zapisuje datum vzniku a zániku členství,
u právnických osob podle jejich ohlášení, jméno fyzické osoby, která jejím jménem
jedná ve Spolku, a údaje o placení členských příspěvků. Seznam členů je neveřejný,
a k nahlédnutí bude radou zpřístupněn pouze členům Spolku, nebo jejich pozůstalým,
v sídle Spolku,
f) odpovídá za vedení účetnictví v souladu s platnými právními předpisy a uložení
účetnictví v sídle Spolku.
3. Orgány, které mohou být ustanoveny rozhodnutím členské schůze
Členská schůze může rozhodnout o zřízení těchto dalších orgánů:
a) kontrolní komise,
b) rozhodčí komise
Tyto další orgány mohou být zřízeny dočasně, s omezeným pověřením k činnosti dle
ustanovení §§ 262-267 občanského zákoníku, nebo s pětiletým funkčním obdobím. Každý
z orgánů musí mít 3 členy; členství je neslučitelné s členstvím v radě.

Čl. VII.

Hospodaření Spolku
Spolek 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 činnosti spolku, řádně podložené
účetními doklady.
Čl. VIII.

Zrušení Spolku s likvidací
1. O zrušení Spolku rozhoduje členská schůze.
2. Likvidační zůstatek musí být použit výhradně k účelu, pro který by Spolek založen,
nerozhodne-li členská schůze jinak.
3. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními
§ 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.
Čl. IX.

Závěrečná ustanovení
Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi ve Starkoči dne 20. 2. 2016. Účinnosti nabývají
dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, Slezská 2000/9,
Praha , PSČ 120 00

