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Stanovy spolku OÁ ZÁ Mní s ek pod Brdy, z.s. 

Čl. I. - Úvodní ustanovení 

1. Spolek OÁZA Mníšek pod Brdy, z.s. je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2. Název spolku:  OÁZA Mníšek pod Brdy, z.s. (dále v textu jen Spolek).  

3. Sídlo: náměstí F. X. Svobody 38, 252 10 Mníšek pod Brdy. 

Čl. II. -  Účel Spolku 

1. Účelem Spolku je podpora a rozvoj duševní tvůrčí činností dětí a mládeže, podpora vzdělávání, 

mezigenerační spolupráce, rozvoj aktivit pozitivně ovlivňujících postoje lidí a jejich přístup k řešení 

problémů, etická výchova, pomoc rodinám s dětmi organizováním volného času dětí a mládeže, 

spolupráce s neziskovými právnickými osobami sledujícími obecně prospěšné cíle. OÁZA je místem 

setkávání lidí, jejich společné zájmové činnosti, aktivního trávení volného času. 

Čl. III. - Hlavní činnost Spolku 

1. Svého účelu dle čl. II dosahuje Spolek zejména těmito činnostmi: 

a) organizuje zájmové kroužky pro děti a mládež,  

b) zajišťuje pořádání přednášek, výstav, soutěží, půjčování knih, 

c) pořádá představení nacvičených divadelních her, jakož i další kulturní a sportovní 

aktivity, 

d) podporuje a zajišťuje vzdělávání dětí a mládeže nabídkou výukových programů 

školám a rodičům, 

e) podporuje a zajišťuje volnočasové aktivity pro dospělé.  

Čl. IV. - Členství 

1.  Členem Spolku mohou být fyzické osoby starší 16 let.  

2. O přijetí za člena Spolku rozhoduje na základě přihlášky výbor Spolku. Přihláška ke členství má 

písemnou formu, obsahuje jméno a příjmení uchazeče o členství, jeho bydliště, datum narození a 

kontaktní údaje. 

3. Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru Spolku o přijetí uchazeče za člena Spolku.  

4. Členství zaniká: 

a) doručením písemného oznámení člena o vystoupení člena ze Spolku kterémukoli 

členu výboru Spolku, 
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b) úmrtím člena, 

c) vyloučením člena na základě rozhodnutí členské schůze,  

d) zánikem Spolku. 

5. Členská schůze Spolku může rozhodnout o ukončení členství člena, pokud to navrhne kterýkoliv 

člen Spolku, který prokáže, že dotčený člen: 

a) jednal v rozporu se stanovami Spolku a způsobil tak Spolku nenapravitelnou nebo 

zvlášť závažnou škodu; 

b) závažně porušil povinnosti vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nezjednal 

nápravu ani po výzvě Spolku; 

c) se dlouhodobě neúčastní práce spolku. 

8. Členství ve Spolku je nepřenosné. 

9. Z rozhodnutí členské schůze mohou být jmenováni čestní členové Spolku z osobností na poli vědy, 

kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí s cíli Spolku a podporují je. Čestní členové nenabývají práv 

a povinností členů Spolku, zejména nezískávají hlasovací právo v orgánech Spolku.  

Čl. V. - Seznam členů 

1. Spolek vede seznam členů s nezbytnými identifikačními údaji. Členové souhlasí se zpracováním 

osobních údajů nezbytných k vedení seznamu členů. 

2. Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí výborem pověřená osoba. 

3. Seznam členů je neveřejný. Je přístupný pouze členům Spolku, a to na vyžádání. 

Čl. VI. - Práva a povinnosti členů Spolku 

1. Člen má právo zejména: 

a) podílet se na činnosti Spolku, 

b) volit do orgánů Spolku, 

c) být volen od 18 let do orgánů Spolku, 

d) účastnit se členské schůze Spolku a podílet se na rozhodování o řešených otázkách. 

2. Člen má povinnost zejména: 

a) dodržovat stanovy Spolku, 

b) aktivně se podílet na plnění cílů Spolku, 

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech Spolku, 

d) dbát o to, aby nebyly poškozovány zájmy Spolku a jeho dobré jméno, 

e) bez zbytečného odkladu informovat Spolek o změnách údajů uvedených v přihlášce 

nebo o dalších skutečnostech, které mají význam pro činnost Spolku, 

f) platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí, a to vždy nejpozději do 

konce příslušného kalendářního roku, za který se příspěvek platí.  
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Čl. VII. - Orgány Spolku 

Orgány Spolku jsou:  

a) členská schůze Spolku, 

b) výbor Spolku a 

c) předseda Spolku. 

Čl. VIII. - Členská schůze  

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku.  

2. Členskou schůzi tvoří všichni členové Spolku, s výjimkou čestných členů ve smyslu Čl. IV. odst. 9.  

3. Členskou schůzi svolává k zasedání výbor Spolku dle potřeby, nejméně však 1x ročně. Výbor rovněž 

svolá členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně polovina členů Spolku. Výbor Spolku informuje 

členy Spolku o svolání členské schůze pozvánkou nejméně deset dnů před jejím konáním. 

4. Členská schůze zejména: 

a) rozhoduje o změnách stanov Spolku, 

b) schvaluje výroční zprávu Spolku a roční uzávěrku hospodaření, 

c) volí z řad členů Spolku na dobu 3 let členy výboru, 

d) odvolává členy výboru, 

e) rozhoduje o zrušení členství člena Spolku, 

f) rozhoduje o zrušení Spolku, 

g) rozhoduje o dalších otázkách, které si k rozhodnutí vyhradí. 

5. Členská schůze je usnášení schopna, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Není-li 

členská schůze schopna se usnášet, svolá výbor Spolku náhradní členskou schůzi do šesti týdnů ode 

dne původního konání. Tato náhradní členská schůze je usnášení schopna bez ohledu na počet 

přítomných členů.  

6. Hlasovací právo členů Spolku je rovné. O změně stanov Spolku a o zrušení Spolku rozhoduje 

členská schůze dvoutřetinovou většinou všech členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční 

většinou přítomných členů.  

Čl. IX. - Výbor 

1. Výbor je výkonným orgánem Spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi. 

2. Výbor má nejméně 3 členy.  

3. Členství ve výboru vzniká volbou členské schůze na základě návrhu některého ze členů. Členství ve 

výboru zaniká úmrtím člena, jeho vystoupením ze Spolku, rezignací na funkci, odvoláním nebo 

skončením mandátu. Mandát končí okamžikem volby nového výboru každému členovi výboru, který 

nebyl opětovně zvolen. 

4. Výbor řídí činnost Spolku v období mezi zasedáními členské schůze.  
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5. Výbor svolává a vede předseda výboru.  

6. Výbor zejména: 

a) volí ze svých členů předsedu výboru. Může též předsedu Spolku odvolat a rozhoduje 

o jeho odměně za výkon funkce. 

b) koordinuje činnost Spolku, 

c) svolává členskou schůzi, 

d) zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze, 

e) rozhoduje o přijetí za člena Spolku, 

7. Výbor může rozhodovat hlasováním ve sboru nebo korespondenčním hlasováním. 

8. Výbor je usnášení schopný ve sboru, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. 

V případě korespondenčního hlasování je výbor usnášení schopný, pokud na výzvu k hlasování 

odpověděla nadpoloviční většina všech jeho členů. 

9. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou zúčastněných členů.  

Čl. X. - Předseda 

1. Předseda Spolku naplňuje rozhodnutí výboru a rozhoduje o běžných záležitostech Spolku. 

2. Předseda je statutárním orgánem Spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, 

zejména zastupuje Spolek navenek a jedná jeho jménem samostatně. Jménem Spolku podepisuje 

listiny vydané Spolkem, a to tak, že připojí své jméno k označení své funkce “předseda” a tento 

podpis opatří otiskem razítka Spolku. 

3. Funkce předsedy vzniká volbou výboru, zaniká úmrtím člena, jeho vystoupením ze Spolku, 

rezignací, odvoláním nebo zánikem jeho členství ve výboru. 

4. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí výboru a řádný chod Spolku. 

Čl. XI. - Princip neziskovosti 

1. Veškerý případný zisk Spolku musí být použit výlučně k financování další činnosti Spolku v souladu 

s posláním stanoveným těmito stanovami. 

Čl. XII. - Zásady hospodaření 

1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. 

2. Zdroji majetku jsou zejména:  

a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob, 

b) výnosy majetku, 

c) příjmy z činností při naplňování cílů Spolku, 

d) členské příspěvky. 
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3. Za hospodaření Spolku odpovídá výbor, který každoročně předkládá členské schůzi zprávu o 

hospodaření, včetně roční účetní závěrky.  

4. Majetek Spolku slouží k realizaci účelu dle čl. II, pro nějž byl Spolek založen. 

5. Tvorba zisku není hlavní činností Spolku. Případné přebytky hospodaření mohou být uloženy jako 

rezervní fond, o jehož maximální výši rozhodne členská schůze. 

Čl. XIII. - Závěrečná ustanovení 

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. 

2. Stanovy byly schváleny na členské schůzi dne 16. 12. 2016. Účinnosti nabývají dnem zápisu do 

Spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Praze. 

 

 

V Mníšku pod Brdy dne 16.12.2016   Za správnost: Miroslav Škultéty, předseda 

 


