
Stanovy spolku
Článek 1. Úvodní ustanovení
Název spolku: STROM – přátelé Blanického mlýna, z.s.
Sídlo spolku: Pavlovice 38, 258 01 Vlašim

Článek 2. Statut spolku
1. Spolek je nezávislý, dobrovolný a sdružuje členy na základě společných zájmů a cílů.
2. Spolek je právnickou osobou registrovanou Krajským úřadem Středočeského kraje.

Článek 3. Cíle spolku
Hlavní činnost členů spolku je zaměřena na vytváření volnočasových a rekreačních aktivit pro děti a
mládež. Po stránce materiálního a fyzického stavu objektu táborové základny prováděním
rekonstrukčních a ostatních potřebných prací a zároveň po stránce výchovy a duševního rozvoje dětí.
Činnost příslušníků organizace je však zaměřena i na jejich vlastní kulturní a duševní vyžití, a to při
práci s dětmi i mimo ni.

Článek 4. Členství
1. Členem spolku mohou být fyzické osoby nad 15let a právnické osoby, které písemně potvrdí

souhlas se stanovami a cíli spolku a které se zaváží plnit povinnosti člena spolku.
2. Členství ve spolku je dobrovolné.
3. Členové spolku jsou řádní a čestní.
4. Seznam členů eviduje jednatel a poskytuje ho Radě spolku, výmaz a zápis členů provádí

jednatel do čtrnácti dnů od rozhodnutí o vyloučení, resp. přijetí člena.
5. O přijetí člena rozhoduje na základě návrhu Valná hromada. Řádné členství vzniká dnem

přijetí za člena a zaplacením členského příspěvku dle platného příspěvkového řádu.
6. Čestným členem spolku se může stát řádný člen, který se významně zasloužil o naplňování

účelu spolku a jehož jmenování čestným členem schválí Valná hromada.
7. Členství zaniká

a) úmrtím člena
b) zrušením právnické osoby
c) dobrovolným vystoupením na základě návrhu Valné hromadě
d) vyloučením člena Valnou hromadou
e) zánikem spolku

Článek 5. Práva a povinnosti členů
1. Každý člen má právo:

a) aktivně se podílet na činnosti spolku
b) předkládat návrhy, podněty a připomínky
c) účastnit se jednání členských schůzí

Řádný člen má navíc právo:
d) volit a být volen do orgánů spolku
e) mlýn a jeho okolí si smí zapůjčit pouze člen spolku a to výhradně po domluvě s

Radou.



2. Každý řádný člen má povinnost:

a) řídit se stanovami spolku a rozhodnutím Rady
b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku
c) platit členské příspěvky ve výši stanovené Valnou hromadou
d) dbát na dobré jméno spolku
e) účastnit se akcí pořádaných spolkem v rozsahu určeném Radou spolku
f) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku
g) v případě porušení pravidel/stanov spolku a poškození jména spolku lze členovi či

skupině členů spolku udělit slovní výtku/zaslat vytýkací dopis/navrhnout na vyloučení
ze spolku/zakázat táborovou činnost.

Článek 6. Orgány spolku
V rámci spolku existují tyto orgány:

1. Valná hromada
2. Rada spolku

Článek 7. Valná hromada
Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada, kterou tvoří všichni její členové.

1. Valnou hromadu svolává předseda spolku dle potřeby, nejméně však jednou ročně.
Mimořádnou valnou hromadu svolává předseda spolku na podnět minimálně tří členů spolku.

2. Je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech řádných členů spolku.
Nedostaví-li se taková většina je možné svolat náhradní Valnou hromadu a to nejdříve 30
minut po stanoveném řádném termínu. Náhradní Valná hromada je usnášení schopna i když
není splněna podmínka přítomnosti nadpoloviční většiny všech řádných členů spolku.

3. Valná hromada v řádném termínu se řídí programem jednání, který na začátku schválila, může
jej však změnit či doplnit o další body. Valná hromada v náhradním termínu jedná výhradně o
záležitostech uvedených na programu jednání v oznámení o jejím svolání.

4. Každý člen spolku má jeden hlas, hlasy všech členů jsou si rovné.
5. 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
hlasuje nadpoloviční většina všech členů spolku.

6. Schvaluje stanovy nebo jejich změny.
7. Schvaluje výroční zprávu, roční uzávěrku, rozpočet spolku a plán činnosti spolku pro

příslušné období.
8. Schvaluje výši členských příspěvků, rozhoduje o mimořádných členských příspěvcích dle

návrhu Rady spolku.
9. Na řádné Valné hromadě volí všechny členy Rady spolku. Na náhradní Valné hromadě je

možné dovolení maximálně dvou členů do Rady, a to v případě, že současný člen/ové
odstupuje/í.

10. Předseda spolku může ve vyjímečných případech svolat jednání Valné hromady v režimu per
rollam (elektronicky).

11. Rozhoduje o zrušení členství ve spolku.
12. Rozhoduje o zániku spolku.

Článek 8. Rada spolku
Výkonným orgánem spolku je Rada spolku, která za svou činnost odpovídá Valné hromadě.



1. Má sedm členů zvolených na Valné hromadě, kterými jsou předseda spolku, místopředseda,
hospodář, jednatel, výběrčí poplatků a dva členové rady.

2. Schází se dle potřeby.
3. Řídí a koordinuje činnost spolku.
4. Připravuje a účastní se jednání jménem spolku s jinými subjekty.
5. Zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady.
6. Navrhuje výši členských příspěvků; navrhuje výši a splatnost mimořádných členských

příspěvků.
7. Spolek zastupuje předseda spolku nebo místopředseda spolku. Jsou oprávněni jednat jeho

jménem, a to samostatně.
8. Funkční období Rady spolku je dvouleté; odstoupit z volené funkce je možno

z opodstatněných důvodů po schválení Radou spolku.

Článek 9. Zásady hospodaření
Spolek může hospodařit s majetkem movitým i nemovitým.

1. Zdroji majetku jsou zejména:

a) příjmy z neziskové činnosti spolku v souladu s cíli spolku
b) dary a příspěvky fyzických a právnických osob
c) dotace státu, krajů, měst a obcí
d) granty a projekty
e) příspěvky členů
f) výnosy z majetku

2. Majetek spolku slouží k zajištění činnosti spolku a naplňování jeho cílů.
3. O hospodaření je vedena přehledná evidence hospodářem Rady spolku, který za hospodaření

odpovídá a zprávu o hospodaření předkládá Valné hromadě jednou ročně.
4. Finanční prostředky jsou uloženy v pokladně, případně na účtech spolku.

Článek 10. Zánik spolku
1. Spolek zaniká:

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí Valné hromady
b) rozpuštěním na základě pravomocného rozhodnutí soudu

2. V případě zániku spolku dobrovolným rozpuštěním, rozhodne Valná hromada současně o
způsobu majetkového vyrovnání.

Článek 11. Závěrečná ustanovení
1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.
2. Mohou být měněny Valnou hromadou na návrh Rady spolku.
3. Tyto stanovy byly schváleny Valnou hromadou konanou dne 26. 6. 2021 a nabývají platnosti

dnem schválení.


