STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU
dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

I.

1.
2.
3.
4.
5.

Název sídlo, doba trvání spolku

Název spolku zní: KERAMIKUM, z. s.
Sídlo spolku je (obec, město): Třesovice
Adresa sídla spolku ke dni jeho založení: Popovice čp. 5, obec Třesovice, 503 15
Změna adresy sídla spolku je možná i bez změny těchto stanov rozhodnutím výboru spolku.
Spolek se zakládá na dobu neurčitou.
II.

Poslání spolku, vedlejší činnost spolku

1. Posláním spolku je podpora uměleckých a řemeslných oborů spojených s výrobou keramiky.
2. Účelem spolku je:
a) propagace umělecké i užitné keramiky
b) informační činnost a předávání know-how v oboru výroby keramiky a příbuzných oborech
c) výzkum keramických technologií
d) propojování výrobců a návrhářů keramiky včetně mezinárodního síťování
e) pořádání vzdělávacích, kulturních a dalších akcí zaměřených na keramiku
f) publikační činnost
3. Spolek může vykonávat též vedlejší hospodářskou činnost, spočívající v podnikání. Předmět
podnikání spolku ke dni jeho založení:
a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
4. Výbor spolku je oprávněn rozhodnout i bez změny těchto stanov o změně či doplnění předmětu
podnikání spolku.
III.

Vznik a zánik členství, evidence členů

1. Členem spolku může být fyzická i právnická osoba.
2. Členství vzniká okamžikem přijetí za člena. O přijetí za člena rozhoduje na základě podané
přihlášky výbor spolku.
3. Členy spolku jsou bez dalšího všichni jeho zakladatelé.
4. Výbor spolku vede seznam členů spolku a provádí v něm zápisy a výmazy. Výbor určí jednoho ze
svých členů, který za splnění této povinnosti odpovídá.
5. Seznam členů spolku je přístupný pouze členům spolku.
6. Člen spolku je povinen bezodkladně oznámit výboru spolku každou změnu údajů zapsaných o
něm v seznamu členů.
7. Členství ve spolku zaniká následujícími způsoby:
a) dobrovolným vystoupením člena, a to okamžikem doručení oznámení o vystoupení na
adresu sídla spolku,
b) úmrtím fyzické osoby, nebo zánikem osoby právnické. Zaniká-li právnická osoba s právním
nástupcem, může výbor spolku rozhodnout, že její členství pokračuje v osobě tohoto
právního nástupce,
c) vyloučením rozhodnutím výboru z důvodů dále uvedených.
8. Člena lze vyloučit v případě, že:
a) nezaplatil stanovený členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve
výzvě k zaplacení,
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b) přes písemnou výstrahu opětovně porušil povinnosti vyplývající z členství ve spolku,
c) porušil povinnosti vyplývající z členství ve spolku závažným způsobem.
9. Za porušení povinností vyplývajících z členství ve spolku se považuje zejména jednání v rozporu
s těmito stanovami, vnitřními předpisy spolku, nebo jednání zjevně směřující proti oprávněným
zájmům spolku nebo vážně narušující pověst spolku.
10. Členství vyloučeného člena zaniká dnem rozhodnutí výboru o vyloučení. Rozhodnutí musí být
členu doručeno.
11. Zánikem členství zaniká také členství ve všech orgánech spolku, leda že výbor spolku rozhodl
jinak.
IV.

Práva a povinnosti členů

1. Člen spolku má právo:
a) být volen do orgánů spolku,
b) účastnit se na činnosti spolku a čerpat služby poskytované spolkem,
c) být informován o činnosti spolku.
2. Člen spolku je povinen:
a) řídit se těmito stanovami a vnitřními předpisy spolku,
b) jednat i ve svém soukromém životě tak, aby neohrožoval zájmy spolku nebo jeho pověst,
c) řádně a včas hradit členské příspěvky,
d) je-li zvolen do orgánů spolku, vykonávat svou funkci řádně a svědomitě.
Výbor

V.

1.
2.
3.
4.

Výbor je kolektivní statutární i nejvyšší orgán spolku.
Výbor má 6 členů, jejichž funkční období je 3 roky. Opětovné členství je přípustné.
Členové výboru volí ze svého středu předsedu a místopředsedu spolku.
Členy výboru, včetně předsedy a místopředsedy spolku, ke dni založení spolku jmenují
zakladatelé spolku. Členy výboru spolku ke dni založení spolku jsou:
Jméno a příjmení: předseda Václav Kugler
Datum narození: 12. 8. 1983
Bydliště: Lesní 1365, Dobříš 263 01
Jméno a příjmení: Petr Toms
Datum narození: 13. 10. 1979
Bydliště: Machovská Lhota 71, Machov 549 73
Jméno a příjmení: Marie Krajná
Datum narození: 22. 12. 1970
Bydliště: Bayerova 4, Brno, 602 00
Jméno a příjmení: Hana Križanská
Datum narození: 8. 12. 1984
Bydliště: Jámy 37, Jámy, 592 32
Jméno a příjmení: Bohuslava Winterová
Datum narození: 12. 1. 1978
Bydliště: Padolí 270, Hronov, 549 31
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Jméno a příjmení: místopředseda Tomáš Macek
Datum narození: 9. 8. 1973
Bydliště: Maršov 173, Maršov, 664 71
5. V případě zániku členství některého ze členů výboru zvolí nového člena zbývající členové výboru
ve lhůtě 90 dnů. Člena výboru lze na další funkční období znovuzvolit hlasy všech zbývajících
členů výboru i v době před skončením stávajícího funkčního období.
6. Výbor rozhoduje o všech věcech spolku, zejména:
a) řídí činnost spolku,
b) rozhoduje o vzniku a zániku členství ve spolku,
c) stanoví výši a splatnost členských příspěvků, jsou-li vybírány,
d) schvaluje účetní závěrku a výroční zprávu spolku, je-li vydávána,
e) vydává vnitřní předpisy spolku,
f) rozhoduje o změně stanov spolku,
g) rozhoduje o přeměně a zrušení spolku.
7. Spolek zastupují ve všech jeho záležitostech předseda a místopředseda spolku, a to každý
samostatně.
8. Zasedání výboru může svolat kterýkoli jeho člen.
9. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a
přeměně a zrušení spolku však vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech členů výboru.
10. Člena výboru lze odvolat hlasy všech ostatních členů výboru, pokud hrubým způsobem nebo
přes předchozí upozornění opakovaně porušuje své povinnosti. Rovněž rozhodnutí o zrušení
členství člena spolku, který je členem výboru, vyžaduje souhlas všech ostatních členů výboru.
11. Z jednání výboru se pořizuje zápis, který podepisují všichni přítomní členové výboru. Odepře-li
některý ze členů výboru zápis podepsat, uvede se to do zápisu s uvedením důvodu odepření.
12. Výbor může rozhodovat též mimo zasedání (per rollam). Hlasování se v tomto případě děje
libovolným způsobem, jenž umožňuje zpětně prokázat jeho obsah (písemně, elektronicky). Pro
přijetí rozhodnutí per rollam se však vyžaduje souhlasu všech členů výboru. Rozhodnutí přijatá
per rollam musí být pojata do zápisu z následujícího řádného zasedání výboru.
VI.

Závěrečné ustanovení

1. Právní poměry spolku se řídí zákonem 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem. Dispozitivní
ustanovení občanského zákoníku se na právní poměry spolku použijí jen v tom případě, že
nepochybně nejsou v rozporu s těmito stanovami.
2. V případě zániku spolku rozhodne výbor spolku o naložení s likvidačním zůstatkem dle vlastní
volby.
V …………….. dne ………………………………..
Zakladatelé spolku:
Jméno a příjmení: Václav Kugler
Datum narození: 12. 8. 1983
Bydliště: Lesní 1365, Dobříš 263 01

Jméno a příjmení: Petr Toms
Datum narození: 13. 10. 1979
Bydliště: Machovská Lhota 71, Machov 549 73

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..
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Jméno a příjmení: Marie Krajná
Datum narození: 22. 12. 1970
Bydliště: Bayerova 4, Brno, 602 00

Jméno a příjmení: Hana Križanská
Datum narození: 8. 12. 1984
Bydliště: Jámy 37, Jámy, 592 32

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

Jméno a příjmení: Bohuslava Winterová
Datum narození: 12. 1. 1978
Bydliště: Padolí 270, Hronov, 549 31

Jméno a příjmení: Tomáš Macek
Datum narození: 9. 8. 1973
Bydliště: Maršov 173, Maršov, 664 71

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

4

