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STANOVY

spolku
Sičova

drobná železnice, z.s.
I.

1.

Sičova

drobná železnice, o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s
účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen "NOZ"), tedy od 1. 1.
2014, považuje za spolek ve smyslu§ 3045 NOZ ve spojení s§ 214 a násl.

II.
Název
1. Název Sičova drobná železnice, o.s. se s ohledem na § 216 NOZ mění na Sičova drobná
železnice, z. s. (dále jen "spolek"). Název spolku je Sičova drobná železnice, z.s.

III.
Sídlo
1. Adresa sídla spolku je: Josefa Kotase 1179/17, Ostrava-Hrabůvka, 700 30

IV.
Stanovy
1.

Vnitřní
těmito

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

v.

Účel spolku

1. Účelem spolku je vývoj, výstavba a provozování především železničních modelů
v měřítku 1:8.

řídí

Sičova

drobnú /clcnlicc. z.s.
:.;~,.' sídkm Joscll1 Korasc 1179!17. Ostrava-Hrabuvka. 700 30. J(: 22686983

VI.
Hlavní činnost spolku
1. Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. V. těchto stanov, co by
společného zájmu jeho členů.
2. Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:
a) vývoj, výstavba a provozování především železničních modelů v měřítku 1:8
b) vytváření sbírky dokumentů a různých písemností týkající se železnice, které jsou
potřebné pro stavbu železničních modelů
c) spolupráce s ostatními subjekty s obdobným zaměřením
d) prezentace činnosti spolku

VII.
Vedlejší činnost Spolku
1. Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může spolek vykonávat i
hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i
za účelem hospodárného využití majetku spolku. Zisk z těchto činností spolek používá
především k podpoře hlavních činností dle čl. VI. těchto stanov, dalších spolkových
činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

VIII.
Členství ve spolku

1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 15 let. Členství ve spolku je
dobrovolné a vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která
o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se automaticky
stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.
2. Člen spolku má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
b) volit výbor spolku,
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
d) podílet se na praktické činnosti spolku.
3. Člen spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky,
které by byly v rozporu se zájmy spolku,
c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení
jejich práce.
4. Členství ve spolku zaniká:
a) doručením písemného oznámení o vystoupení
b) úmrtím člena,
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c) zánikem spolku,
d) vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy
nezúčastní zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze
strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy,
e) neplacením členských příspěvků,
t) případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
5. Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku a v sídle
spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a
dále při jakékoliv změně podstatných údajů.
6. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří
potvrzeného ukončení členství.

měsíců

od

IX.
Čestné členství

1. Čestné členství může být uděleno pouze na základě rozhodnutí členské schůze, a to za
mimořádné zásluh pro spolek.

2. Čestný člen má stejné práva jako řádný člen spolku. S čestným členstvím však nejsou
spojeny žádné povinnosti.
3. Jednou udělené čestné členství lze odebrat či zrušit rozhodnutím členské schůze. Čestné
členství však nezaniká ani smrtí čestného člena.

X.

Členské příspěvky

1. Výši a splatnost členského příspěvku určí

členská schůze.

2. Členský příspěvek nehradí čestní členové.
3. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit jsou-li pro to vážné
důvody. O prominutí či snížení rozhoduje členská schůze.
4. Splatnost

členského příspěvku

lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje

členská schůze.

XI.
Orgány spolku

1.

Organizační

strukturu spolku tvoří:
a) členská schůze
b) statutární orgán - výbor
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XII.
Členská schůze
1. Nejvyššírn orgánem spolku je schůze všech jeho členů- členská schůze. Členská schůze
rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
a) schvaluje stanovy spolku a zrněny těchto stanov,
b) volí předsedu, místopředsedu, pokladníka a odvolává je,
c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok,
d) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
e) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,
f) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
g) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
h) rozhoduje o provozování kanceláře spolku,
i) rozhoduje o zániku spolku.
2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespad~í do pravomoci jiného
orgánu spolku.
3. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však
jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o
to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské
schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní
adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou
kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je
návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze
zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.
4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.
5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů
spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li
v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů
si jsou rovny.
6. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu
s článkem XIII. odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin
přítomných členů spolku.
7. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený
člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské
schůze.

XIII.
Statutární orgán - výbor spolku
1. Výbor spolku je výkonným orgánem spolku.
2. Výbor spolku je tvořen předsedou,
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3. Členové výboru- statutární zástupci: předseda, místopředseda a pokladník zastupují
spolek navenek, jednají jeho jménem ve všech záležitostech a to každý samostatně,
zejména přijímají zaměstnance spolku do pracovního poměru a rozhodují o běžných
záležitostech spolku.
4. Členství ve výboru vzniká volbou členské schůze na základě návrhu některého ze členů.
5.

Funkční

období je tříleté.

6. Členy výboru mohou být pouze fyzické osoby, které nebyly dosud odsouzené za úmyslný
trestní čin a mají morální předpoklad, že budou plnit řádně a odpovědně povinnosti člena
výboru spolku. Členové výboru mohou být voleni i opakovaně.
7. Členství ve výboru zaniká:
a) skončením funkčního období,
b) úmrtím člena,
c) vzdáním se funkce písemným oznámením výboru.

XIV.
Majetek a

1.

hospodaření

spolku

Prostředky

na svou činnost získává spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských
příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých
činností a z výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat
prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností dle čl. VII. těchto
stanov.
výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije spolek tyto
nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy.

2. Je-li

při

příjmy

k pokrytí

3. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky musí
být především použity k financování hlavních činností spolku naplňujících poslání a cíle
spolku. Prostředky je dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj
vedlejší činnosti spolku.
4.

Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob.
Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k
sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či
odměna za výkon funkce dle stanov, či sjednaná na základě platných smluv.

5. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za
naplňování poslání a cílů spolku.

účelem řádného

6. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu
dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.
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majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak
zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku
určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku spolku pověřen.

7. Výbor spolku

8.

Hospodaření

může část

probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem spolku.

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

vnitřních

XV.
Zánik a likvidace spolku
1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na
nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

základě

rozhodnutí

členské schůze

2.

Při

zániku spolku jmenuje členská schůze likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20
dní od svého jmenování do funkce soupis jmění spolku a zpřístupní jej vhodným
způsobem v sídle spolku všem členům spolku.

3.

Při

dluhy spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na
rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí členská schůze. Nebude-li návrh na
rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve
lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy členská schůze předchozí návrh zamítla.

4.

Likvidátor vypořádá likvidační

zániku spolku likvidátor

vypořádá

zůstatek

dle schváleného návrhu na vypořádání.

XVI.
ustanovení

Závěrečná

1.

Znění těchto

stanov bylo schváleno členskou
je potvrzeno zápisem ze dne 29. ll. 2016.

2.

Znění těchto

stanov je

účinné

schůzí

konanou dne 29. ll 2016, jejíž konání

dnem zápisu do spolkového

rejstříku

vedeného u Krajského

soudu v Ostravě.
3. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
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