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Usnesení – zápis o založení spolku ze dne ……… 2018

1. Podle níže uvedených stanov se sešli dne ………………… zakládající členové a usnesli se na
založení spolku podle platného znění Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012
Sb.
2. Předmětem schůze je:
-

seznámení se stanovami
souhlas s umístěním sídla spolku
volba předsedy
volba kontrolní komise
volba pokladníka
písemné souhlasy se zvolením do orgánů spolku
hlasování o souhlasu se stanovami, založením spolku a dokumenty,které jsou
součástí spolku

2. Zakládající členové jsou a stvrzují svým podpisem:
-

Jiří Trojovský, bytem:

…………………………………………………………………
-

Soňa Štranglerová, bytem:

…………………………………………………………………
-

Jindřich Tichý, bytem:

…………………………………………………………………
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Zápis
1) V úvodu ustavující schůze seznámil svolavatel přítomné s důvody vzniku a základními cíli
činnosti spolku a s jednáními, která v zájmu spolku již učinil. Dále svolavatel navrhl ustavující
schůzi pravidla pro její jednání a volbu předsedajícího ustavující schůze. Jako předsedajícího
schůze přítomní pověřili …
2) Přítomní poté vyjádřili svůj souhlas s hlavními cíli sdružení, uvedenými v článku (doplňte).
Stanov spolku a projevili vůli stát se členy spolku. Jako doklad o této skutečnosti byla
vyhotovena listina přítomných, která tvoří součást tohoto zápisu.
3) Přítomní se usnesli, že schvalují stanovy navržené svolavatelem. Pro bylo (doplňte číslo)
přítomných, proti bylo (doplňte číslo) přítomných, zdrželi se (doplňte číslo). Proti přijetí stanov
hlasovali: (doplňte).
4) Ve smyslu čl. (doplňte) Stanov spolku byl předsedou spolku zvolen:
5) Ve smyslu čl. (doplňte) Stanov spolku byl do kontrolní komise spolku zvolen:
6) Ve smyslu čl. (doplňte) Stanov spolku byl pokladníkem spolku zvolen:

Zápis pořídil: ……………
(doplňte jméno)

Ověřil: ……………
(doplňte jméno)
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Souhlas vlastníka nemovitosti sumístěním sídla spolku

My,
…………………………………………………………………………………………

jako vlastník domu / nebytového prostoru/kanceláře č. p. …., nacházející se na parcele č. 120/1,
vše zapsané na listu vlastnictví č. 1020, v k. ú. …………, u Katastrálního úřadu pro ……………………,
Katastrální pracoviště …………………………..

souhlasíme
s umístěním sídla spolku „Občanská domobrana z.s.“ v naší výše uvedené nemovitosti.

V …………………. Dne …………………….

……………………………………………………..
Podpis
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Čestné prohlášení a souhlas osoby zapisované do spolkového rejstříku

Já, níže podepsaný ……….., narozen …………, bytem ……………, prohlašuji, že jsem způsobilý
vykonávat funkci předsedy spolku (nebo jiného statutárního orgánu – záleží na obsahu stanov)
Nadace Občanské podpory z.s., kterým jsem byl zvolen dne …………..
Zejména prohlašuji, že nejsem v úpadku a jsem plně svéprávný.
přijímám a souhlasím se zápisem mé osoby do spolkového rejstříku.

Datum přijetí funkce ………………………………..
V ……………………………… dne ………………………….

………………………………..
(podpis)
Pozor! Podpis na tomto prohlášení musí být úředně ověřen.

Funkci předsedy spolku
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Podmínkou ze zákona je vyplnění webového formuláře

https://or.justice.cz/ias/ui/podani

návod
http://frankbold.org/poradna/kategorie/obcanska-sdruzeni-zalozeni-fungovani-cinnost/rada/jakspravne-zalozit-obcanske-sdr
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Článek 1
Název, sídlo a působnost spolku
1) Spolek nese název „Nadace občanské podpory “
2) Sídlem spolku je: „ ………….. „
3) Spolek působí po celém území ČR jako jediná celoplošná organizační jednotka
4) Bankovní účet spolku je

: ………………

5) Kontaktní email spolku je

: ……………………..

Článek 2
Činnost a účel spolku
1) Cílem spolku je zajišťování a správa fnančních zdrojů pro podporu občanských aktivit
občanů ČR v oblastech vyjmenovaných v bodu 2:
2) Vyjmenované zaměření spolku:
-

Branně-sportovní aktivity
Zájmové a kulturní aktivity
Kulturní a umělecké a řemeslné aktivity
Pomoc a podpora občanů ČR v nouzi
Podpora občanských spolků a aktivit významných pro národní a vlasteneckou ideu
Podpora občanských spolků a aktivit významných pro podporu práva a spravedlnosti

3) Spolek je zájmového občanského a vlasteneckého charakteru a tento statut nesmí být nijak
zneužit k jiné propagaci a činnosti.
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Článek 3
Založení, valná hromada a předseda spolku
1) Spolek zakládají nejméně 3 zakládající členové valné hromady, kteří vypracují a odsouhlasí
stanovy, podají návrh na registraci a dále působí jako valná hromada představenstva.
-

Jiří Trojovský, nar.
Soňa Štranglerová, nar.
Jindřich Tichý, nar.

2) Valná hromada předsednictva rozhoduje hlasováním, prostou většinou hlasujících členů.
Hlasovat se smí:
- přímo na schůzích
- internetem formou hlasovací ankety
- osobou v zastoupení
- písemným vyjádřením
3) Valná hromada představenstva rozhoduje:
- změny stanov
- volbu a odvolání předsedy
- volbu a odvolání kontrolního orgánu
4) Počet členů spolku je minimálně 3 osoby. Maximální počet není omezen.
5) O přijetí nového člena spolku za člena valné hromady představenstva rozhoduje předseda
spolku.
6) O vyloučení člena spolku nebo zániku členství rozhoduje předseda spolku.
7) Odvolacím orgánem proti rozhodnutí předsedy je kontrolní komise v rozsahu dodržení
stanov a zákonem stanovených vztahů do 14 dnů od podání.
8) Odvolacím orgánem proti rozhodnutí kontrolní komise je valná hromada v rozsahu dodržení
stanov a zákonem stanovených vztahů do 30 dnů od podání.
9) Odvolacím orgánem proti rozhodnutí valné hromady je soudní orgán na základě podání
k příslušnému soudu.

STANOVY OBČANSKÁ POKLADNA

8

tel. xxxxx – Facebook: xxxxx
13.1.2018

Článek 4
Členství a podmínky
1) Členy spolku mohou být právně způsobilé právnické i fyzické osoby, které se chtějí podílet
na řízení spolku.
2) O přijetí člena rozhoduje předseda spolku na základě žádosti zájemce o členství, který
souhlasí s předmětem činnosti spolku, není s ním v rozporu a uhradil členský příspěvek.
3) Členství s právy a povinnostmi
členského příspěvku.

vzniká souhlasem předsedy. Podmínkou je úhrada

4) Členský příspěvek je stanoven ve výši 10.000,- Kč splatný vždy k 15.12. na příští kalendářní
rok.
5) Každý člen má právo vystoupit písemným oznámením předsedovi spolku k datu doručení
s povinností řádně předat funkci a administraci z jemu svěřených úkolů.
6) Člen může být okamžitě vyloučen rozhodnutím předsedy spolku v případě, že neplní své
povinnosti uložené mu svěřenou funkcí, poškodil nebo poškozuje spolek a činnost spolku,
nedbá dobrého jména spolku, nedbá nebo jedná proti stanovám spolku, spáchal li morálně
odsouzení hodný čin, spáchal úmyslný trestný čin násilného, majetkového nebo sexuálního
charakteru.
7) Členství zaniká pokud člen není v kontaktu se spolkem a činností déle jak 6 měsíců, úmrtím
nebo není schopen z jiného důvodu vykonávat svěřenou funkci nebo vykonávat svá práva a
povinnosti a neuhrazením členského příspěvku.
8) Člen spolku má právo kontroly činností a podpory, kterou poskytlo žadateli o podporu.
9) Člen má právo požádat předsedu o souhlas užití věcí v majetku nebo správě spolku.
10) Člen má právo získávat znalosti a odbornosti v rámci aktivit a činnosti pořádané spolkem
nebo na akcích, kde se spolek spolupodílí na činnosti.
11) Člen má povinnost reprezentovat spolek výhradně pouze podle předmětu činnosti a pro
dobré jméno spolku.
12) Člen má povinnost chovat se a vystupovat pro dobré jméno spolku, čestně a se ctí, tak, aby
nepoškodil dobré jméno spolku a nezpůsobil spolku žádné škody,.
13) Člen je odpovědný právnímu řádu České republiky sám za sebe a spolek nenese
odpovědnost za jeho případné překročení právního řádu ČR.
14) Členský příspěvek je při ukončení nebo zániku členství nevratný.
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Článek 5
Předseda
1) Výkon funkce předsedy spolku začíná dnem zvolení valnou hromadou představenstva a
zaniká dnem odvolání z funkce. Předseda se volí na neurčité funkčního období a je kdykoliv
odvolatelný.
2) Předseda je jediný oprávněný statutární zástupce s právem uzavírat právní a ekonomické
závazky, schvalovat výdaje a náklady na činnost spolku a vykonávat povinnosti mu uložené
stanovami.
3) O své činnosti musí vést řádné záznamy a seznámit je zveřejněním ostatním členům spolku.
4) Předseda je volen na neurčité období a může být kdykoliv valnou hromadou odvolán.
V takovém případu je povinen předat svou funkci včetně úplné administrativy a
příslušenství.
5) Předseda má právo pověřit zástupce.

Článek 6
Kontrolní orgán
1) Kontrolní komise je volena valnou hromadou představenstva neurčité funkčního období a je
kdykoliv odvolatelná.
2) Počet členů kontrolního orgánu může být 1 osoba nebo vyšší lichý počet osob.
3) Kontrolní komise má za úkol kontrolovat dodržování stanov, platného právního řádu a
hospodaření spolku.
4) Zrušeno ----- Kontrolní komise je povinna provádět kontrolu činnosti předsedy, vyplývající
z povinnosti předsedy.
5) Kontrolní komise má právo kontroly hospodaření, předsedy a pokladníka, kdykoliv se
k tomu rozhodne.

Článek 7
Pokladník
1) Pokladník je jmenován i odvoláván předsedou spolku na neurčité funkčního období a je
kdykoliv odvolatelný.
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Článek 8
Orgány spolku
1) Orgány spolku jsou
-

Valná hromada předsednictva
Předseda vlané hromady
Kontrolní komise
Pokladník

Článek 9
Zásady hospodaření
1) Spolek je neziskovou organizací. Příjmy budou tvořit členské příspěvky, mimořádné členské
příspěvky, dary, dotace, granty, příjmy z činnosti spolku a z majetku spolku a budou
používány výhradně na činnost spolku.
2) Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho hlavní činností
podle těchto stanov a rozpočtem spolku.
3) Jako oprávněné náklady spolku mohou být schváleny:
-

náklady na zákonem stanovené povinnosti spolku
náklady na administrativu spolku
náklady na správu webu
náklady pro činnost představenstva
náklady na schůze a porady spolku
náklady na materiálové vybavení spolku
náklady na propagaci spolku
náklady na nezbytnou činnost při spolupráci nečlenů

4) Náklady na účet spolku nesmí být vynaloženy do záporného stavu disponibilních
prostředků.
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Článek 10
Organizace spolku
1) Členové spolku řídí prostřednictvím předsedy, valné hromady představenstva, pokladníka a
kontrolní komise spolek v rozsahu stanov.
2) K zajištění činnosti spolku využívá spolek dobrovolníků nebo externě najatých pracovníků ve
smyslu potřebné činnosti a úkonů podle profesní potřeby.
3) Předseda dohlíží na dodržovaní stanov a předmětu činnosti spolku.

Článek 15
Ostatní ustanovení
1) V případě, že předseda nemůže vykonávat svou funkci, vykonává ji pověřený zástupce.
Pokud nemohou vykonávat funkci ani jeden, pověří předsednictvo náhradníka na dobu
nezbytně nutnou.
2) V případě, že některý z členů orgánů spolku nemůže vykonávat svou funkci, vykonává ji
určený náhradník na dobu nezbytně nutnou.

3) Členové valné hromady představenstva, ani nikdo jiný než předseda nemají právo uzavírat
jménem spolku žádné neschválené právní ani hmotné závazky.
4) Neupravené vztahy se řídí právními předpisy ČR v platném znění

Článek 16
Okolnosti zániku spolku

1) V případě zániku spolku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě
rozhodnutí neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

2) Spolek může zaniknout rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím valné hromady o zrušení.

