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STANOVY 

„Občané pro Hošťálkovice z. s.“ 

 

Zakladatelé spolku „Občané pro Hošťálkovice z. s.“ jsou: 

• Ing. David Sýkora, Ph.D., r.č.: 801008/4137, bytem Podevsí 415, 725 28 Ostrava 

– Hošťálkovice 

• Lenka Bosáková, r.č.: 695905/5521, bytem Aleje 308, 725 28 Ostrava – 

Hošťálkovice 

• Bc. Tomáš Kolařík, r.č.: 820503/5531, bytem Švestková 245, 725 28 Ostrava – 

Hošťálkovice 

zakládají tímto „Občané pro Hošťálkovice z. s.“ a shodli se na obsahu stanov spolku 

v následujícím znění. 

 

 

čl. I 

Název a sídlo spolku 

Název spolku: 

„Občané pro Hošťálkovice z. s.” (dále jen ”spolek”) 

 

Sídlo spolku: 

Za hřbitovem 120, 725 28 Ostrava – Hošťálkovice 

 

 

čl. II 

Status spolku 

1. Spolek je dobrovolný, nezávislý svazek členů sdružující fyzické osoby na základě 

společného zájmu. 
 

2. Spolek je právnickou osobou, má statut zapsaného spolku, dle zákona č. 89/2012 Sb. – 

Občanský zákoník. 
 

3. Spolek se zakládá na dobu neurčitou.  
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čl. III 

Účel spolku 

1. Účel spolku je přispívání ke společenskému, kulturnímu a sportovnímu vyžití všech 

občanů obou částí obce (Hošťálkovice), prosazování širší účasti veřejnosti v řízeních 

týkajících života v obci, propagace a prosazování principů občanské společnosti 

 

2. Hlavní činnosti jsou: 
 

2.a. pořádání společných kulturních, společenských a sportovních akcí 

2.b. pořádání přednášek a posezení se zajímavými lidmi z různých oborů lidské 

činnosti  

2.c. účast ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy členů 

sdružení a informování členů o jejím průběhu 

2.d. činnosti směřující k usnadnění života obyvatel obce 

 

3. Výše uvedené činnosti bude spolek poskytovat za těchto podmínek: 
 

3.a. za předem stanovených a pro všechny občany stejných podmínek 

3.b. činnosti financované z dotací, grantů či darů budou poskytovány výhradně 

bezúplatně  

3.c. činnosti mohou být poskytovány i za úplatu, zejména pokud nebudou prostředky 

na jejich poskytování získány v plné výši z dotací, grantů či darů 

 

4. Vedlejší činnosti spolku může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné 

výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti spolku. Hospodářská činnost 

musí být v souladu se zákonem.  

 

 

čl. IV 

Členství ve spolku 

1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let, které vyslovily souhlas se 

stanovami a cíli spolku. 

 

2. Přihlášku ke členství přijímá výbor spolku, který také rozhoduje o přijetí nového člena 

spolku. 

 

3. Prvními „členy“ spolku jsou zakladatelé spolku: 

- Ing. David Sýkora, Ph.D., r.č.: 801008/4137, bytem Podevsí 415, 725 28 Ostrava 

– Hošťálkovice 

- Lenka Bosáková, r.č.: 695905/5521, bytem Aleje 308, 725 28 Ostrava – 

Hošťálkovice 
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- Bc. Tomáš Kolařík, r.č.: 820503/5531, bytem Švestková 245, 725 28 Ostrava – 

Hošťálkovice 

 

4. Čestný člen má právo účastnit se jako host zasedání valné hromady spolku.  
 

5. Členství vzniká přijetím člena do spolku předsedou a zaplacením členského příspěvku. 
 

6. Členství zaniká: 
 

6.a. úmrtím fyzické osoby 

6.b. vyloučením člena spolku výborem spolku  

6.c. vystoupením člena spolku písemným oznámením adresovaným na sídlo spolku  

6.d. zánikem spolku 

6.e. nezaplacením ročních členských příspěvků určených valnou hromadou, a to 

prvním dnem kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém roční členský 

příspěvek nebyl uhrazen 

 

7. Člen má právo: 
 

7.a. podílet se na všech výhodách, které z členství ve spolku vyplývají 

7.b. užívat majetek spolku 

7.c. volit orgány spolku 

7.d. být volen do orgánu spolku 

 

8. Člen má povinnost: 
 

8.a. dodržovat stanovy spolku  

8.b. aktivně se podílet na plnění cílů spolku  

8.c. platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou 

8.d. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku 

8.e. svědomitě vykonávat funkci v orgánech spolku 

 

9. Výši členských příspěvků stanoví valná hromada vždy pro příslušný kalendářní rok. 

 

 

čl. V 

Orgány spolku 

Orgány spolku jsou: 

 

1. valná hromada  

2. výbor  

1. Valná hromada 

a. valná hromada je nejvyšší orgán spolku a tvoří ji všichni členové spolku  
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b. valnou hromadu, jakožto nejvyšší orgán, svolává výbor spolku dle potřeby, 

nejméně však jednou ročně 

 

c. valná hromada, jakožto nejvyšší orgán, zejména:  

• schvaluje výroční správu spolku, rozpočet spolku a roční uzávěrku 

hospodaření 

• rozhoduje o zrušení spolku 

• volí členy výboru 

• jmenuje likvidátora spolku, schvaluje rozdělení likvidačního zůstatku 

• rozhoduje o změnách stanov spolku 

• schvaluje investiční plán spolku  

• může vydat organizační a jednací řád spolku  

• rozhoduje o všech záležitostech, které si vyhradí k rozhodování  
 

d. valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomná nadpoloviční většina všech 

členů spolku 

 

e. každý člen spolku má jeden hlas. Hlasy všech členů spolku jsou rovné.  
 

f. valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro 

něj hlasuje nadpoloviční většina členů valné hromady.  
 

g. Rozhodnutí o zrušení spolku a změně stanov je přijato, jestliže pro něj hlasuje 2/3 

členů spolku. 
 

2. Výbor  

a. Statutárním zástupcem spolku je výbor, který naplňuje rozhodnutí valné hromady 

a zastupuje spolek navenek a rozhoduje o běžných záležitostech spolku. 
 

b. Členy výboru volí valná hromada nadpoloviční většinou všech hlasů. Členy 

výboru odvolává valná hromada nadpoloviční většinou všech hlasů. První členové 

výboru budou zvoleni ustavující schůzí.  
 

c. Výbor ze svého středu volí předsedu. 
 

d. Výbor se schází dle potřeby. Výbor může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno 

více než 50 % členů. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala 

nadpoloviční většina přítomných členů.  
 

e. Výbor je odpovědný za plnění rozhodnutí valné hromady a plynulý chod spolku. 

Výbor může samostatně rozhodnout o činnostech, u kterých nemá žádné dispozice 

od valné hromady, pokud si ovšem pro takovouto oblast činnosti nevyhradila valná 

hromada výlučnou pravomoc rozhodnout. 
 

f. Výbor připravuje podklady pro jednání valné hromady spolku a svolává ji dle 

potřeby. 
 

g. Za spolek jednají a podepisují listiny vždy dva členové výboru. 



 

5/6 

 

STANOVY - „Občané pro Hošťálkovice z. s.“ 

 

h. Výbor vede účetnictví spolku a zajišťuje podání daňových přiznání. 
 

i. K podpisu smluv, jejíž hodnota plnění přesahuje 50 000 Kč jednorázově nebo 

podpisu listin, kdy vůči jednomu subjektu během jednoho roku dojde k obratu 

větším než 600 000 Kč si musí vyžádat výbor souhlas valné hromady, kdy souhlas 

může být většinou členů valné hromady prostřednictví emailové pošty.  
 

j. Funkční období členů výboru je pětileté. 
 

k. Výbor vede seznam členů spolku a provádí v nich zápisy a výmazy dle aktuálního 

stavu.  
 

l. Výbor umožní členovi spolku nahlédnutí do seznamu členů spolku, na jeho 

vyžádání.  
 

m. V případě, že spolek vstoupí do likvidace, stává se předseda výboru likvidátorem. 

V případě, že předseda výboru odmítne funkci likvidátora či z objektivních důvodů 

není schopen danou funkci vykonávat, zvolí valná hromada likvidátorem jiného 

člena spolku.  
 

n. V případě, že člen výboru odstoupí z funkce či z objektivních důvodů není 

schopen danou funkci vykonávat, zvolí valná hromada nového člena výboru 

z členů spolku. 

 

 

čl. VI 

Zánik spolku 

1. Spolek zaniká: 
 

a. Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem nebo rozhodnutím 

valné hromady. 
 

b. Na základě rozhodnutí soudu dle §268 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  
 

2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu 

majetkového vypořádání. V případě, že spolek vstoupí do likvidace, zpeněží likvidátor 

majetek spolku, z výtěžku uspokojí pohledávky věřitelů a případný likvidační zůstatek 

bude převeden spolku s obdobným cílem činnosti. 
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čl. VIII 

Závěrečná ustanovení 

1. Spolek může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád 

spolku. 

 

2. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na orgány veřejné správy a 

samosprávy s peticemi, podněty, přípisy apod. 

 

3. Spolek se může stát členem jiných spolků nebo federací a institucí. 

 

 

V Ostravě – Hošťálkovicích 

 

Dne 17. 5. 2018 

 

Zakladatelé: 

 

• Ing. David Sýkora, Ph.D., r.č.: 801008/4137, bytem Podevsí 415, 725 28 Ostrava 

– Hošťálkovice 

Podpis: 

 

 

• Lenka Bosáková, r.č.: 695905/5521, bytem Aleje 308, 725 28 Ostrava – 

Hošťálkovice 

Podpis: 

 

 

• Bc. Tomáš Kolařík, r.č.: 820503/5531, bytem Švestková 245, 725 28 Ostrava – 

Hošťálkovice 

Podpis: 

 


