
Stanovy spolku 
„ZACHRAŃME VRBICI “ 

 
 

Čl. 1  
Název, forma a sídlo 

Spolek „.ZACHRAŇME VRBICI, z.s.“ (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo ve Vrbici č.p.15, Hořovičky 27004. 

 
 

Čl. 2  
Charakter spolku 

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, sdružující členy na základě společného 
zájmu ochrany a obnovy obce Vrbice u Hořoviček. Spolek působí na celém území České republiky, 
spolek se nečlení na organizační jednotky  a je místně příslušnou organizační jednotkou. 

 
 

Čl. 3  
Základní účely spolku 

Základními účely spolku jsou: 
— ochrana a obnova obce Vrbice u Hořoviček  
— ochrana přírody a krajiny obce Vrbice u Hořoviček 
— ochrana a údržba rybníku a návsi obce Vrbice u Hořoviček 
Za tímto účelem bude spolek usilovat hlavně o rekonstrukci místních kapliček, kostela, staré školy, 
hřbitova, rybníku a zachování jednotného urbanistické a krajinné hodnoty obce. 

 
 

Čl. 4  
Formy činnosti spolku 

1) Náplň činnosti musí odpovídat cílům spolku. 
2) Hlavním formou dosahování cílů spolku je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech 
ochrany architektonického dědictví a životního prostředí, zejména: 
— soustřeďování a poskytování informací o historii a současnosti obce (uvnitř spolku i vně); 
— pořádání pracovních setkání vedoucích k plnění hlavních cílů činnosti; 
— pořádání kulturních a společenských akcí v obci k posílení vědomí občanské soudržnosti; 
— spolupráce se samosprávou a státní správou, nadačními a dotačními fondy ve směru obnovy     
   a rozvoje venkova; 
— kooperace s jinými spolky majícími podobný cíl; 
— účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány;  
— osvětová činnost; 
3) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze. 

 
 

Čl.  5  
Členství ve spolku 

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let a právnická osoba s trvalým bydlištěm na 
území ČR, která souhlasí se stanovami a cíli spolku. 



Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. 
Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně 
telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. 
Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky. 
Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru. 
 
Člen spolku má právo zejména: 

• účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do 
těchto orgánů, 

• posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku, 
• předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku. 

  
Člen spolku je povinen zejména: 

• dodržovat stanovy, 
• aktivně se podílet na plnění cílů spolku, 
• svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, 
• platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou 
• dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku 
• sdělovat radě spolku změny údajů uvedených v přihlášce. 

 
6. Členské příspěvky jsou stanoveny ve výši 30,–Kč/měsíc  a budou předávány pokladníku výboru 
čtvrtletně. 
 

Čl. 6  
Zánik členství 

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, 
vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní 
třech po sobě jdoucích členských schůzí. 
 
 

Čl. 7  
Orgány spolku 

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně; 
2) Členskou schůzi svolává výbor spolku. Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna alespoň 
polovina členů spolku; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor spolku nejpozději do 
jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů…) náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez 
ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí 
rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. 
3) Členskou schůzi svolá výbor spolku také,  požádá - li o to (písemně) 1/3 členů spolku a to ve 
lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější. 
4) Členská schůze 
— schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí těchto rozhodnutí je 
potřeba 2/3 většiny všech členů spolku 
— volí výbor spolku a pokladníka 
— schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu; 
— přijímá nové členy (je-li tím členství podmíněno) a rozhoduje o vyloučení člena; 
— určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období; 
— stanovuje výši členských příspěvků 
 
  



Čl. 8  
Hospodaření spolku 

Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a 
případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně 
na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady. 
S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi. 
V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě 
s příbuzným předmětem činnosti, případně charitativní organizaci.   
  
  

Čl. 9  
Závěrečná ustanovení 

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. 
Stanovy byly schváleny na ustanovující schůzi dne 11.4.2014.  Účinnosti nabývají dnem zápisu do 
spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Rakovníku 
 
 
Zdeňka Konopásková Vrbice č.p. 15, 

Hořovičky 27004 
545105/0748   

Bohumil Černý Vrbice č.p. 15, 
Hořovičky 27004 

720902/0027   

Ing. Jaroslav Šaroun Na hutích 757/14, 
Praha 6, 160 00 

701204/4611   

Ing. arch. Hana 
Gottfriedová 

Na hutích 757/14, 
Praha 6, 160 00 

725807/4131   

Vojtěch Volf Kladno, Svojsíkova 
544 

641003/0792   

Lada Volfová Kladno, Svojsíková 
544 

655714/1580   

Jakub Mouca Praha 6, Zrzavého 
175/4 

720316/0283   
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