
Stanovy spolku 

Novoveský okrašlovací spolek 

 

Čl.1  

Název a sídlo 
Název: Novoveský okrašlovací spolek 

Sídlo: Nová Ves nad Nisou 108, 468 27 

IČO: 226 70 530 

Čl. 2 

Charakter spolku 
Novoveský okrašlovací spolek (dále jen spolek) je dobrovolným, nevládním, neziskovou organizací, 
v níž se sdružili: 

• občané za účelem propagace obce Nová Ves nad Nisou po stránce její historie, současnosti a 
budoucnosti 

• občané za účelem zvelebování vzhledu obce Nová Ves nad Nisou 
• občané za účelem aktivit pro zachování kostela Panny Marie v obci (např. kulturní aktivity 

v rámci obce prostřednictvím kostela) 

Spolek je právnickou osobou podle českého práva. 

Čl. 3  

Základní cíle spolku  - účel spolku: 
Základními cíli pro účel spolku jsou zejména: 

• Zvelebování (okrašlování) vzhledu obce Nová Ves nad Nisou 
• Volnočasové aktivity dětí a mládeže: zejména aktivity pro děti a mládež v oblasti sportovní, 

kulturní, ekologické, přírodní a společenské. 
• Propagace obce Nová Ves nad Nisou: seznamování široké veřejnosti s historií a současností 

obce (např. pořádání besed, výstav). 
• Pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí o ostatní veřejně prospěšné činnosti. 
• Ekologické aktivity ve vztahu k obci Nová Ves nad Nisou a jejím okolí pro děti, mládež a 

veřejnost (aktivní činnost ochrany přírody, popularizace a propagace tohoto cíle). 
• Volnočasové aktivity dětí a mládeže: zejména zájmové aktivity pro děti a mládež v oblasti 

sportovní, kulturní, ekologické, přírodní a společenské. 

Čl. 4 

Členství ve spolku 
1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve spolku vzniká přijetím člena 

z rozhodnutí nadpoloviční většiny přítomných na členské schůzi. 
2. Člen spolku má právo: 

a) volit výbor spolku a další orgány spolku a být do nich volen 



b) vyjadřovat se k činnosti spolku, k přijímaným dokumentům a ke zprávám o činnosti 
spolku 

c) být informován o činnosti spolku 
d) má právo rozhodovat o přijetí nových členů na členské schůzi 

3. Člen spolku má povinnost: 
a) dodržovat stanovy 
b) nevystupovat jménem spolku bez jeho vědomí, tzn. bez vědomí nejméně tří členů výboru 

spolku 
c) platit členské příspěvky  

4. Na návrh výboru spolku může členská schůze spolku zvolit své čestné členy. Čestný člen má 
práva a povinnosti člena spolku. 

5. Členství ve spolku zaniká: 
a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena, a to výboru sdružení 
b) rozhodnutím členské schůze o vyloučení 
c) úmrtím člena spolku 
d) zánikem spolku 
e) nezaplacením členského příspěvku v řádném termínu 

6. Seznam členů spolku je veřejný a je zveřejněn na webu spolku 
www.novoveskyokraslovacispolek.cz. Zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku 
provádí předseda nebo jím pověřená osoba.  

 
 

Čl. 5 
Organizační uspořádání 
 

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze jejich členů, kterou svolává výbor spolku a 
kterou řídí současný předseda výboru. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou všech 
přítomných, nestanovují-li to ve výjimečných případech stanovy jinak. 
Členská schůze se schází nejméně jednou ročně aby: 

• schválila případné změny stanov spolku 
• zvolila nového člena výboru, jehož mandát bude v daném roce uvolněn 
• vzala na vědomí zprávu o činnosti spolku za předcházející období 
• schválila strategický plán spolku a jeho cíle na příští období  
• rozhodla o případném zániku sdružení 

2. Výbor řídí činnost spolku v období mezi členskými schůzemi a skládá se z lichého počtu členů 
(přesný počet určuje členská schůze). V jeho čele stojí předseda a místopředseda. Předseda a 
místopředseda jsou statutárními zástupci a mohou samostatně jednat jménem sdružení. 
Před volbou člena výboru potvrdí kandidát svůj souhlas s případným členstvím ve výboru. 
Předseda a místopředseda jsou voleni na členské schůzi hlasováním. Hospodářskou činnost 
spolku řídí jeho hospodář a je jmenován výborem spolku a je společně s předsedou a 
místopředsedou statutárním zástupcem a může samostatně jednat jménem spolku. 

3. Členství ve výboru: členové výboru jsou postupně voleni po jednom každý rok. Zvoleni jsou ti, 
co dostali nejvíce hlasů. Počet zvolení daného člena není omezeno. Po prvním zvolení výboru 
na ustavující členské schůzi spolku se losem určí, kdo z členů je zvolen na jeden rok, na dva a 
na tři roky. Po zvolení výboru se vždy volí předseda a místopředseda na jeden rok. Výbor 
musí svolat členskou schůzi do 4 týdnů, pokud o to požádá alespoň jedna pětina členů 
spolku. 

4. Forma a termín svolání členské schůze: Členská schůze je svolávána minimálně dva týdny 
před termínem konání, a to buď písemnou formou, nebo e-mailem. 

 

http://www.novoveskyokraslovacispolek.cz


 

Čl. 6  

Hospodaření spolku 
1. Příjmy spolku tvoří: 

a) vstupní členské příspěvky v hodnotě 500,- Kč, roční členské příspěvky v hodnotě 200,- Kč, 
čestní členové 0,- Kč. Řádným termínem pro  úhradu členských příspěvků v daném roce 
je nejpozději 31.12. tohoto kalendářního roku, příspěvky lze hradit v průběhu roku 
hotově i převodem na účet. 

b) dary právnických a fyzických osob 
c) účelově zaměřené granty, dotace 
d) příjmy z dalších činností sloužících pro naplnění cílů (např. vydávání publikací, prospektů, 

upomínkových předmětů) 
e) příjmy z doplňkové činnosti 

2. Výdaje spolku jsou zaměřovány na uskutečňování jeho cílů a v souladu s formami činnosti 
uvedenými v článku 3 stanov. 

3. Běžné hospodaření řídí a zodpovídá za něj výboru hospodář spolku jmenovaný jeho výborem. 
Členské schůzi je za hospodaření zodpovědný výbor sdružení, který o hospodaření předkládá 
zprávu vypracovanou hospodářem. 

4. Spolek může vykonávat doplňkovou (vedlejší) činnost, a to na základě živnostenského 
oprávnění. 

• Živnostenské oprávnění č. 1: předmět podnikání – Výroba, obchod a služby 
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor činnosti: velkoobchod a 
maloobchod 

• Živnostenské oprávnění č. 2: Hostinská činnost, vč. příslušné koncesní listiny 

Čl.7 

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku 
V případě zániku spolku bude jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě, jejíž 
účel je blízký účelům spolku a jež se zabývá neziskovou činností. Pokud není taková právnická osoba, 
bude majetek převeden obci Nová Ves nad Nisou. Rozhodnutí učiní poslední členská schůze. 

Čl.8 

Závěrečné ustanovení 
Tyto stanovy může změnit svým rozhodnutím členská schůze, a to nejméně dvoutřetinovou většinou 
hlasů přítomných. 

Situace těmito stanovami neřešené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník. 

 

V Nové Vsi nad Nisou dne 27.11.2015 

 

     Předseda sdružení ……………………………………………………….. 


