
Stanovy SPOLKU PŘÁTEL ČASTOLOVIC o.s. 
 
 

N á z e v  s d r u ž e n í :   S P O L E K  P Ř Á T E L  Č A S T O L O V I C  o. s. 
 
S d r u ž e n í  p o u ž í v á  z k r a t k u : SPČ 
 
S í d l o :     K O M E N S K É H O  6 1, 5 1 7  5 0  Č A S T O L O V I C E 
 
S t a t u t : Právnická osoba - dobrovolné, nezávislé sdružení sdružující členy na základě společného zájmu. 
 

I. Cíl sdružení 
 

Cílem Spolku přátel Častolovic o.s. (dále SPČ) je:  
 

a) seznamovat vlastní členy i širokou veřejnost s dějinami památek na Častolovicku, usilovat o jejich 
ochranu, obnovu a zpřístupnění veřejnosti 

b) podporovat rozvoj turistického ruchu regionu 
c) povzbuzovat zájem veřejnosti o historické a kulturní dědictví městyse 
d) podporovat a spolupodílet se na zmapování památek regionu, včetně vytipování lokalit vhodných 

k provedení archeologického průzkumu 
e) zasadit se o zřízení naučné stezky v městyse a okolí, podílet se na jejím značení a údržbě 
f) založení archivu historických dokumentů, organizování sbírky fotografií, historických a jiných předmětů 

souvisejících s minulostí a současností městečka 
g) pořádat přednášky, vlastivědné vycházky, tematické zájezdy 
h) vyvíjet publikační, muzejní, kulturní a výstavní činnost 
i) organizovat besedy, tematické semináře, divadelní představení, hudební koncerty 
j) organizování sezonních úklidů městyse a jeho okolí 
k) podporovat elektronickou formu prezentace historie městyse, památek a okolí (CD, DVD, internet, 

videoprojekce atd.) 
 

Ve své činnosti nemíní SPČ nahrazovat odbornou činnost již ustavených orgánů a organizací, ale bude s nimi 
úzce spolupracovat. Především bude usilovat o součinnost s územními orgány veřejné správy. 
 

 
II. Orgány sdružení 

 
 valná hromada členů SPČ 

 výbor SPČ 

 předseda a místopředseda SPČ 
 

III. Valná hromada 
 

Valná hromada se koná nejméně jednou ročně a svolává ji výbor SPČ nejpozději týden před termínem jejího 
konání. Mimořádná valná hromada se koná, jestliže o její svolání požádá písemně předsedu SPČ nadpoloviční 
většina všech členů SPČ nebo je její svolání nutné s ohledem na zajištění chodu SPČ. Svolává ji předseda 
SPČ nejpozději 7 dní před termínem jejího konání. Valná hromada se usnáší nadpoloviční většinou přítomných 
členů SPČ.  
 
Valná hromada navrhuje ze svých řad vhodné kandidáty do orgánů SPČ (předsedu, místopředsedu, členy 
výboru, pokladníka).  
 
 
Valná hromada rozhoduje o:  

 přijetí nových členů  

 vyloučení členů, kteří neplní povinnosti vyplývající ze stanov spolku 

 změně názvu spolku  

 změně nebo zrušení rozhodnutí výboru spolku 

 zániku spolku  
 
 



Valná hromada schvaluje:  

 výši členských příspěvků  

 zprávu o hospodaření  

 změnu stanov 
 

Valná hromada pověřuje: 

 výbor spolku k vypracování smluv mezi spolkem a jinými subjekty, které se významně dotýkají činnosti 
spolku 

IV. Výbor SPČ a jednání za SPČ 
 

Výbor SPČ - je tvořen pěti členy SPČ. Výbor SPČ je jediným výkonným orgánem SPČ. Výbor SPČ je volen 
valnou hromadou přímou volbou na volební období dvou let. Pokud během volebního období počet členů 
výboru klesne, může předseda kooptovat chybějící členy výboru k zajištění úkolů SPČ vyplývajících ze stanov, 
a to na dobu do nejbližší valné hromady. Výbor na své první schůzi volí ze svého středu předsedu a 
místopředsedu SPČ. Současně zřízuje funkci pokladníka. Právo disponovat s finančními prostředky má 
předseda, místopředseda, případně i další osoba pověřená výborem, dále viz. bod IX. Nakládání s finanční 
hotovostí SPČ. Funkce ve výboru spolku jsou funkcemi čestnými, neplacenými. 
 
Za SPČ jedná navenek samostatně předseda nebo místopředseda. Podepisování za SPČ se děje tak, že k 
natištěnému či napsanému jménu SPČ připojí svůj podpis. 
 
Předseda nebo místopředseda může pověřit jednáním za SPČ dalšího člena SPČ. Takové pověření se děje 
písemnou plnou mocí. 
 
Jednání výboru spolku svolává předseda spolku podle potřeby, nejméně však 1x za 6 měsíců. Schůze výboru 
jsou přístupné všem členům spolku. Hlasovat mohou pouze členové výboru, a to nadpoloviční většinou 
přítomných členů výboru. 
 
Výbor zajišťuje běžný provoz sdružení, zejména jeho činnost směřující k naplnění cíle, ke kterému bylo 
sdružení založeno.  
 
Výbor disponuje finančními prostředky SPČ v rámci schváleného rozpočtu. 
 
Výbor vypracovává každoročně plán a koncepci činnosti s návrhem rozpočtu na příslušný rok a předkládá ho ke 
schválení valné hromadě. 
 
Výbor vypracovává výroční zprávu a roční vyúčtování činnosti SPČ a předkládá je valné hromadě. 
 
Výbor dále navrhuje výši členských příspěvků a doporučuje valné hromadě přijetí nových členů. 
 

V. Pokladník 
 

Pokladník spolku - vede účetní hospodaření spolku, vybírá členské příspěvky a sestavuje hlášení pro finanční 
úřad. Je povinen průběžně informovat členskou schůzi o hospodaření spolku a předkládat 1x ročně výroční 
zprávu o výsledku hospodaření. Pokladník spolku je volen valnou hromadou. 
 

VI. Členové sdružení, práva a povinnosti 
 

Členem (řádným, přispívajícím) sdružení se může stát každý občan bez omezení věku, podnikající fyzická i 
právnická osoba, který/která souhlasí se stanovami SPČ, dodržuje je a podporuje činnost SPČ. Právnickou 
osobu zastupuje při jednání SPČ pověřený zástupce. 
 
O přijetí nového člena SPČ rozhoduje valná hromada SPČ na základě přihlášky žadatele a doporučení výboru. 
V případě, že se valná hromada SPČ k podané přihlášce vyjádří kladně, stává se žadatel řádným členem SPČ 
až po zaplacení členského příspěvku. 
 
Člen SPČ má právo účastnit se osobně jednání a rozhodování SPČ a to: 

 volit a být volen do orgánů SPČ. Právo volit a být volen do orgánů spolku má člen až od svých 18 let 

 účastnit se činnosti SPČ a požívat výhod, které SPČ svým členům poskytuje  

 předkládat své návrhy a připomínky k činnosti SPČ orgánům SPČ  

 být informován o hospodaření a činnosti SPČ 

 užívat všech zařízení a služeb spolku 



 účastnit se a být informován o veškerých akcích spolku 
Informování a vzájemný kontakt probíhá na valných hromadách a na pravidelných schůzích výboru SPČ. 
 
 
Členové SPČ jsou povinni: 

 uhradit členský příspěvek pro daný rok nejpozději v termínu do 31. 3. daného roku  

 seznámit se se stanovami a rozhodnutími orgánů spolku a dodržovat je (tato povinnost platí i po změně 
stanov) 

 dbát řádně o majetek spolku, který jim byl přenechán do užívání s péčí řádného hospodáře 

 svědomitě plnit úkoly, kterými byli pověřeni a přispívat podle svých znalostí a schopností k dosahování 
cílů spolku 

 
Na základě doporučení výboru spolku a po schválení valnou hromadou může být občanu staršímu 18 let 
uděleno čestné členství. Čestné členství je zpravidla udělováno fyzickým i právnickým osobám, které se 
výjimečným způsobem zasloužily o rozvoj spolku a Častolovic. Čestný člen nemá vůči SPČ žádné povinnosti 
ani práva vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.  
 
Čestný člen má právo :  

 účastnit se a být informován o veškerých akcích spolku 

 účastnit se valné hromady 

 předkládat své návrhy a připomínky k činnosti SPČ orgánům SPČ 
 
 

Kromě řádného a čestného členství je možné do SPČ přijmout i členy přispívající. Přispívající člen se podílí na 
činnosti SPČ tak, že kdykoli, dle svého uvážení, přispívá blíže nespecifikovanou finanční částkou (příspěvkem) 
poukázanou na bankovní účet SPČ nebo zaúčtovanou do pokladny SPČ, přičemž jsou mu přiznána práva 
člena, vyjma práva volit a být volen do orgánů spolku, omezení u práv požívání výhod a  užívání zařízení a 
služeb spolku. Právo požívání výhod člena a užívání všech zařízení a služeb spolku podléhá v případě 
přispívajícího členství schválení výboru SPČ. Povinností přispívajícího člena není uhrazení členského 
příspěvku. 
 
Překážkou pro členství v SPČ nejsou aktivity člena v podobně zaměřených sdruženích a institucích. 
 
 

VII. Ukončení členství v SPČ 
 

Členství v SPČ může být ukončeno:  
 

 na vlastní žádost (ústním nebo písemným prohlášením). V tomto případě končí členství ve sdružení po 
splnění závazků vůči SPČ dnem zápisu valné hromady sdružení  

 vyloučením. Vyloučit lze člena sdružení v případě, že závažným způsobem porušil stanovy SPČ, neplní 
své závazky vůči SPČ nebo jeho činnost směřuje proti cílům SPČ. O vyloučení člena rozhoduje valná 
hromada sdružení prostou většinou hlasů  

 úmrtím člena 

 u právnické osoby jejím zrušením 

 v důsledku zániku sdružení 
 

Vystoupením a vyloučením člena ze spolku nevzniká dotyčnému žádný nárok na podílu majetku spolku, ani na 
vrácení členského příspěvku. 
 
 

VIII. Majetek 
 

SPČ může vlastnit movitý i nemovitý majetek a může s tímto majetkem nakládat v souladu se stanovami SPČ a 
dle platných předpisů. Zdroji příjmů SPČ jsou členské příspěvky, příležitostné příjmy z akcí pořadaných SPČ, 
dary, příspěvky a dotace fyzických a právnických osob, dotace a granty a ostatní příjmy. Majetek SPČ tvoří také 
nashromážděné věcné sbírkové předměty. Majetek SPČ spravuje výbor.  
 
 
Kromě majetku, ke kterému má spolek vlastnické právo, může hospodařit i s jiným majetkem, ke kterému má 
užívací právo – nájem, zápůjčka. Hospodaření s takovým majetkem se řídí obecně závaznými předpisy. 
 



IX. Nakládání s finanční hotovostí SPČ 
 

- do částky 500,- Kč rozhoduje o uvolnění a využití finančních prostředků předseda samostatně,  
- u částek nad 501,- Kč až do 2999,-Kč rozhoduje o uvolnění a využití finančních prostředků předseda nebo 
místopředseda a další člen výboru (pokladník), 
- u částek nad 3 000,- Kč je k uvolnění a využití finančních prostředků zapotřebí schválení valnou hromadou. 
V případě odůvodněné nepřítomnosti předsedy může s finanční hotovostí disponovat i místopředseda SPČ. 
Vedením pokladny je výborem pověřen pokladník.  
 
V případě, že se spolku podaří při své činnosti nashromáždit finanční hotovost, zajistí výbor SPČ k zabezpečení 
bezhotovostního platebního styku založení bankovního účtu. Dispoziční právo k tomuto účtu připadne 
předsedovi SPČ, místopředsedovi a výborem pověřenému členovi spolku (pokladníkovi). K manipulaci s účtem 
je třeba podpis dvou z výše uvedených osob.  
 
Pro odpovědnost za hospodaření s prostředky a majetkem SPČ platí právní řád České republiky. 
 

 
X. Zánik spolku 

 
V případě zániku spolku provede zvolený likvidátor likvidaci spolku. Movitý majetek sbírkových předmětů 
připravovaného muzea přechází v případě zániku spolku do majetku Městyse Častolovice, pokud ho městys 
odmítne, tak na Muzeum Orlických hor nebo jinou nástupnickou organizaci. 
 

 
XI. Závěrečná ustanovení 

 
Stanovy je možné pozměnit (doplnit, rozšířit) pouze rozhodnutím valné hromady. Dokument nabývá účinnosti 
dnem potvrzení stanov na Ministerstvu vnitra ČR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tyto stanovy byly přijaty a schváleny valnou hromadou konanou dne …………………....…… v Častolovicích.  
 
 
 


