
STANOVY

Komunitní centrum Koněprusy, z. s.

Čl. 1.
Název a sídlo

Název:  Komunitní centrum Koněprusy, z. s.

Sídlo: Obecní úřad Koněprusy, Koněprusy 63 , 26601  Beroun

Čl. 2.
Statut spolku

1. Komunitní centrum Koněprusy, zapsaný spolek,  je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na
základě společného zájmu.

2. Komunitní centrum Koněprusy, z. s. je právnickou osobou.

Čl. 3.
Cíl činnosti spolku 

1. Komunitní  centrum  Koněprusy,  z.  s. (dále  jen  Spolek)  je  nepolitická  nezisková  zájmová
organizace,  sdružující  všechny  zájemce  o  obnovu  a  rozvoj  kulturního  života  vesnice,  bez
rozdílu věku, pohlaví, rasy, náboženského vyznání nebo politické orientace.

Spolek pracuje zejména v následujících oblastech:

• obnova a rozvoj akcí vycházejících z tradic českého venkova

• pořádání osvětových a kulturních akcí k propagaci rodinného života na vesnici

• organizování a realizování aktivit spojených s ochranou přírody a krajiny v okolí obcí

• zviditelňování obcí Koněprusy a Bítov na veřejnosti a vytváření jejich dobrého jména 

• organizování kulturních, sportovních a volnočasových aktivit pro děti, mládež  i 
dospělé

• spolupráce s jinými českými i mezinárodními organizacemi zabývajícími se kvalitou
a rozvojem života na vesnici
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Čl. 4.
Členství

1. Členem Spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se 
Stanovami a cíli Spolku.

2. Členství vzniká podpisem písemné přihlášky.

3. O přijetí za člena Spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky Výbor Spolku. 

4. Členství vzniká dnem přijetí za člena. 

5. Členové souhlasí se zveřejněním jmenného seznamu členů.

6. Členství zaniká:

a) vystoupením člena písemným oznámením Výboru Spolku,

b) zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze, z důvodu hrubého porušení 
povinností člena, pro neplnění základních povinností člena Spolku.

c) zánikem Spolku.

7. Dokladem členství je písemná přihláška.

Čl. 5.
Práva a povinnosti členů

1. Člen Spolku má právo:

a) účastnit se jednání členské schůze,

b) volit orgány Spolku,

c) být volen do orgánů Spolku,

d) obracet se na orgány Spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,

e) účastnit se aktivně činnosti Spolku.

2. Člen má povinnost zejména:

a) dodržovat stanovy Spolku,

b) aktivně se podílet na plnění cílů Spolku,

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech Spolku,

d) platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí,
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e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno Spolku.

f) respektovat pokyny a usnesení Výboru Spolku a Předsedy Spolku.

Čl. 6.
Orgány spolku

1. Orgány spolku jsou:

a) Členská schůze,

b) Výbor Spolku,

c) Předseda

Čl. 7.
Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku

2. Členskou schůzi tvoří všichni členové Spolku.

3. Členskou schůzi svolává výbor Spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výbor 
Spolku svolá členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně třetina členů Spolku.

4. Členská schůze zejména:

a) rozhoduje o změnách stanov Spolku,

b) volí členy výboru Spolku,

c) rozhoduje o počtu členů výboru Spolku,

d) rozhoduje o zrušení Spolku.

e) Schvaluje úkoly Spolku pro příslušné období, výroční zprávuSpolku a roční závěrku 
hospodaření.

5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.

6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.

7. 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 Spolku.
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Čl. 8.
Výbor Spolku

1. Výbor Spolku je výkonným orgánem Spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi. 
Výbor Spolku řídí činnost Spolku v období mezi zasedáními členské schůze.

2. Členství ve výboru Spolku vzniká volbou na členské schůzi na základě návrhu některého ze 
členů.

3. Člen Výboru nemůže být zároveň členem zastupitelstva obce Koněprusy.  

4. Výbor má nejméně 5 členů.

5. Výbor svolává Předseda, v jeho nepřítomnosti Jednatel, nejméně 4x  ročně.

6. Výbor Spolku:

a) volí ze svých členů Předsedu a Jednatele,

b) koordinuje činnost Spolku,

c) svolává členskou schůzi,

d) zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze,

e) rozhoduje o přijetí za člena Spolku

f) je výlučným správcem hmotného i nehmotného majetku Spolku a rozhoduje
o rozdělování finančních prostředků

g) rozhoduje o vyloučení člena Spolku

h) rozhoduje o změnách stanov Spolku

7. Předseda a jednatel výboru zastupují Spolek navenek a jednají jeho jménem.

8. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

9. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

10. V případě odstoupení nebo vyloučení člena Výboru je nový člen kooptován Předsedou z řad 
členů Spolku.

Čl. 9.
Předseda

1. Předseda naplňuje rozhodnutí Výboru a zastupuje Spolek navenek, jedná jeho jménem
a rozhoduje o běžných záležitostech Spolku. Rozsah pravomocí předsedy stanoví Výbor.

Návrh stanov verze 1, 2. 1. 2014, Jakub Sýkora 4/6



2. Předsedu volí Výbor Spolku. 

Čl. 10.
Zásady hospodaření

1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2. Vložené a poskytnuté finanční prostředky, jiné věci a hodnoty se stávají majetkem Spolku a 
mohou být použity jen k realizaci předmětu činnosti Spolku, jak je vymezen v těchto 
Stanovách.

3. Zdroji majetku jsou zejména:

a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,

b) výnosy majetku,

c) členské příspěvky

d) dotace a granty

e) příjmy z činností při naplňování cílů spolku

4. Spolek vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o svých příjmech a výdajích a finančních 
vztazích dle platných finančních předpisů.

5. Za hospodaření Spolku odpovídá Výbor Spolku, který každoročně zveřejňuje zprávu 
o hospodaření, včetně účetní závěrky.

Čl. 11.
Zánik Spolku

1. Spolek zaniká:

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí 
členské schůze,

b) rozhodnutím Ministerstva vnitra.

3. Zaniká-li Spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu 
majetkového vypořádání.
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Čl. 12.
Závěrečná ustanovení

Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány a instituce s podněty, 
stížnostmi, žádostmi.

V ….............................................. dne …........................................

Přípravný výbor:

…......................................................................................

…......................................................................................

…......................................................................................
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