
Stanovy Okrašlovacího spolku Horní Řasnice - Srbská 

Úplné znění ke dni  1. 11. 2018 

 

 

 

 

čl. I 

Úvodní ustanovení 

 

1. Název spolku:   Okrašlovací spolek Horní Řasnice – Srbská (dále též „spolek“). 

 

2. Sídlo spolku:   Hvězdná 487/13, 460 05 Liberec V – Kristiánov 
 

 

3. Okrašlovací spolek Horní Řasnice – Srbská  je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. 
č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. 

 

 

čl. II 

Činnost spolku 

 

1. Okrašlovací spolek Horní Řasnice - Srbská je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a 
nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je zejména 
ochrana a rozvoj historického, kulturního a přírodního dědictví na území  obce Horní Řasnice 
a Srbské.  
 
 Výše uvedeného účelu dosahuje Spolek zejména prostřednictvím těchto činností: 

a) organizování dobrovolných okrašlovacích akcí vedoucích k zachování a udržování 
kulturního, historického a přírodního dědictví v regionu; 

b) účastí Spolku na správních řízeních, jež mohou mít dopad na region; 



c) pořádání kulturních (výstavy, koncerty, přednášky), společenských, sportovních a 
zábavných akcí pro Občany v regionu; 
 
d) propagační, publikační, vzdělávací a konzultační činnosti, svépomocné a podpůrné 
iniciativy. 
 
 Prostředkem k naplnění cílů bude také komunikace a konzultace s orgány státní správy a 
samosprávy. 
 

2. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito 
stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku. 

 

čl. III 

Orgány spolku, oprávnění jednatelé 

 

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze zakladatelů a řádných členů, která se koná 
nejméně jedenkrát do roka nebo z podnětu alespoň jedné třetiny členů spolku,  řídí se § 248 
a násl. zák. č. 89/ Sb. a je svolávána statutárním orgánem spolku. 
 

2. Statutární orgán spolku v souladu s § 244 a násl. zák. č. 89/2012 je individuální (předseda), 
kterého volí a odvolává členská schůze spolku. Předseda je oprávněn za spolek jednat 
navenek. Řídí se zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími členské schůze. 
 

3. Funkční období statutárního orgánu je pětileté. 
 

 

čl. IV 

Členství 

 

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku  (dále jen „člen“) se může stát každá fyzická 
osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, 
rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a 
nepřechází na jeho právního nástupce. 
 

2. Forma členství 
a) zakládající členové 



a) řádní členové, kteří o členství písemně požádají a na členské schůzi jsou nejméně 4/5 
většinou přítomných členů (všech) přijati. 
 

 

3. Zánik členství 
a) dobrovolným vystoupením člena  –  členství  končí dnem doručení písemného 

oznámení o ukončení členství výboru 
b) úmrtím člena 
c) vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena na 

členské schůzi, a to 4/5 většinou přítomných členů (všech).  
d)  zánikem spolku  

 
 

4. Práva členů: 
a) účastnit se činnosti spolku 
b) být pravidelně informován o dění ve spolku 
c) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku 
d) volit a být volen do výkonného orgánu spolku 

 
5. Povinnosti členů: 

a) chránit a zachovávat dobré jméno spolku 
b) dodržovat stanovy spolku 

 

Seznam členů je neveřejný a je uložen v sídle spolku. 

 

 

čl. V 

Majetek a hospodaření 

 

1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména  
a) z darů fyzických a právnických osob, 
b) z dotací státu, měst, obcí a dalších organizací, 
c) z výtěžku vlastních pořádaných akcí. 

 
2. Finanční prostředky spolku jsou ukládány na běžném účtu u peněžního ústavu a v provozní 

pokladně uložené v sídle spolku. Nakládání s majetkem se řídí obecně závaznými právními 
předpisy. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí 



sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných 
podmínek pro realizaci těchto činností. 
 

3. Za řádnou evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto 
stanov a vnitřních předpisů spolku. 
 

4. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních 
předpisech a směrnicích spolku. 

 
 

čl. VI 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy 
účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a 
účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin veřejného rejstříku. 
 

2. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze 
nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem. Průběh likvidace spolku se pak podrobuje 
především obecné úpravě likvidace právnických osob dle zákona č. 89/2012 Sb. 
 

3. Dojde-li k zániku spolku, nabídne jeho majetek po vypořádání závazků likvidátor obci, na 
jejímž území má spolek sídlo. Pokud jej obec nepřijme do dvou měsíců, nabývá likvidační 
zůstatek příslušný kraj. Oba samosprávné celky mohou s likvidačním zůstatkem naložit pouze 
k veřejně prospěšným cílům.  
 
 
 
V Liberci, dne  1. 11. 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


