
Stanovy Velká letní jízda, z.s.

    Čl. 1 
  Základní ustanovení

      Spolek Velká letní jízda, z.s. je samosprávné a dobrovolné společenství členů, které se
věnuje dětem a mládeži – především na letních táborech.

Sídlem spolku: byt č. 20, nám. Generála Píky 2293/31, 326 00, Plzeň

Čl. 2
 Hlavní činnost a účel spolku

1. Hlavní činností spolku je:
 - naplnění volného času dětí a mládeže a snaha o rozvoj jejich dovedností a vlastností, 
které se využívají především v kolektivu. 
2. Za tímto účelem bude spolek pořádat akce – zejména dětské tábory.

 Čl. 3
Stanovy

Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí
těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

 Čl. 4
Členství

1. Členem spolku se může stát každý občan ČR starší 16 let, který souhlasí se stanovami a
cíli spolku.

2. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho 
právního nástupce.

3. O přijetí za člena spolku rozhoduje Výbor spolku.
4. Členství vzniká dnem přijetí člena.
5. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi 

spolku.
6. Členství zaniká:

       a) dobrovolným vystoupením člena písemným oznámením předsedovi spolku
 b) úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého
 c) zrušením členství na základě rozhodnutí členů na členské schůzi např. z důvodu
     nezaplacení členských příspěvků, zanedbávání svých členských povinností nebo
     ohrožování řádného plnění poslání spolku
 d) zánikem spolku

                                                                           Čl. 5
     Práva a povinnosti členů



Člen spolku má právo:
a) účastnit se členské schůze a podílet se na rozhodování hlasováním
b) volit předsedu spolku
c) podílet se na činnosti spolku
d) být pravidelně informován o dění ve spolku
e) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku
f) volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku

Člen spolku má povinnost:
a) platit členské příspěvky, pokud o tom rozhodne členská schůze
b) chránit a zachovávat dobré jméno spolku a dbát o dobrou pověst spolku
c) dodržovat stanovy spolku
d) aktivně se podílet na činnosti spolku
e) pravidelně se informovat o dění ve spolku

Čl. 6
Členské příspěvky

1. O placení členských příspěvků rozhoduje členská schůze.
2. Výši a splatnost členského příspěvku za členství určí členská schůze.
3. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit jsou-li pro to

vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje předseda spolku. Splatnost členského
příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje předseda spolku.

                                               Čl. 7
                                       Seznam členů

Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí základní 
údaje (adresa, kontakt). Seznam upravuje předseda spolku.

     Čl. 8
                                                   Orgány spolku

     Orgány spolku jsou:
a) Členská schůze – nejvyšší orgán spolku
b) Výbor spolku – statutární orgán spolku
c) Předseda – nejvyšší výkonný představitel spolku

Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve spolku, uplynutím funkčního 
období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí.

                                                                    Čl. 9
    Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové tohoto spolku.
2. Členskou schůzi svolává předseda spolku nejméně jednou ročně a též vždy, požádá –

li o to alespoň polovina členů spolku.

3. Členská schůze především:
a) rozhoduje o změnách stanov



b) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, 
c) volí členy výboru spolku a předsedu spolku,
d) rozhoduje o povinnosti členského příspěvku, jeho výši a splatnosti,
e) rozhoduje o zrušení členství,
f) rozhoduje o zrušení spolku,

4. Členská schůze je usnášeníschopná, je – li přítomna nadpoloviční většina všech 
členů.

5. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou si rovné.
6. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro 

něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení 
spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení.

7. Pozvánka na členskou schůzi spolu s návrhem programu musí být předsedou 
rozeslána členům nejméně dvacet dní před jejím konáním, a to písemně nebo 
elektronickou poštou na kontaktní adresu každého člena. Místo a čas zasedání se určí
tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Svolané zasedání 
členské schůze lze odvolat nebo odložit.

8. Členská  schůze  může  na  svém nejbližším  zasedání  změnit  kterékoliv  rozhodnutí
předsedy.

9. Předseda spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů
od jejího ukončení.  Ze zápisu musí být patrné,  kdo zasedání svolal,  jak a kdy se
konalo, kdo je zahájil, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.
Zápis  podepisuje  zhotovitel  zápisu  spolu  s dalším  členem  přítomným  zasedání
členské schůze.

Čl. 10
Výbor spolku

1. Výbor spolku je statutárním orgánem spolku a je volen členskou schůzí.

Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování
stanov, pečuje o jeho rozvoj, dbá na řádnou péči o majetek a zejména na řádné 
naplňování poslání spolku. Výbor je oprávněn delegovat ty své pravomoci, o kterých 
rozhodne, na další členy nebo zaměstnance spolku. 
2. Výbor spolku má 4 členy.

 
Čl. 11

Předseda

1. Předseda je členem výboru spolku a nejvyšším výkonným představitelem spolku,
     zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance do pracovního
     poměru a ukončuje jejich prac. poměr, rozhoduje o běžných záležitostech spolku.
     Za spolek může jednat i předsedou navržený zmocněnec nebo zaměstnanec spolku.
2.  Předsedu volí členská schůze
3.  Předseda připravuje podklady pro zasedání členské schůze

        4.  Předseda je povinen:
a) svolávat a vést zasedání členské schůze, ověřovat její usnášeníschopnost, 

pořídit zápis z jejího jednání
b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,



c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,
d) řídit se zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími výboru a členské 

schůze

Čl. 12
Majetek a hospodaření spolku

1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména:
a) z darů a příspěvků fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí
b) z přidělených dotací a grantů
c) ze státních a členských příspěvků
d) z dědictví a odkazů
e) z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku

2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky 
musí být především použity k financování hlavních činností spolku naplňujících 
poslání a cíle spolku. Prostředky dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní 
správu.

3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických
osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití
prostředků  k  sociálním nebo  charitativním účelům.  Výjimku  z  tohoto  ustanovení
tvoří  řádná mzda či  odměna za výkon funkce dle  stanov,  či  sjednaná na základě
platných smluv.

4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného
naplňování poslání a cílů spolku.

Čl. 13
Zánik spolku

1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na 
základě rozhodnutí členské schůze

2. Při zániku spolku přechází majetek po vypořádání závazků na organizaci, která má
podobné poslání a cíle jako spolek Velká letní jízda.

Čl. 14
Závěrečná ustanovení

1. Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 18. 12. 2015, jejíž 
konání je potvrzeno zápisem ze dne 21. 12. 2015.

2. Spolek Velká letní jízda, z. s. vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento 
den nabývají tyto stanovy účinnosti. 

3. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a 
účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového
rejstříku.

V Plzni dne 22. 12. 2015

Zapsal, jméno, podpis: …………………………………...........................................


