Branov č.p. 118, PSČ 270 23
IČ 02946475
________________________________________________________________________

pracovní návrh změny stanov spolku

Stanovy
Občanský spolek „ Za společný Branov “ z.s.
(dále též „spolek“)

§1
Název a sídlo spolku
Název spolku zní:
Sídlo spolku
Identifikační číslo:

OBČANSKÝ SPOLEK „ZA SPOLEČNÝ BRANOV“ z.s.
Branov čp. 118, 270 23 Křivoklát
029 46 475

§2
Právní postavení spolku
1) Spolek je dobrovolným a samosprávným svazkem ve smyslu zákona č. 89/2012
Sb. (občanský zákoník) v platném znění, který byl založen za účelem naplňování
společného zájmu svých členů jako dobrovolný svazek občanů zabývající se
kulturním a společenským životem obce, regionu, ochranou životního prostředí a
podílu na udržování zdravého prostředí, podporu sociálně potřebných lidí, udržování
dlouholetých tradic a zvyklostí obce a jeho okolí.
2) Spolek má působnost na území: Obec Branov, Středočeský kraj, Praha.

§3
Cíle a hlavní činnosti spolku
1) Hlavní činnosti spolku a cíle jsou:
a) Podpora obecně prospěšných projektů v obci Branov, se zaměřením na řešení a
obnovu vodních zdrojů, kanalizaci a čištění odpadních vod, dopravní infrastruktury,
obslužnost v obci, rozvoj a podpora turistického ruchu, infrastruktury obce a
územního rozvoje a plánování.
b) Vzdělávání, propagace, osvěta, školení a pořádání tradičních akcí k podpoře
kulturního rozvoje obce, turistického ruchu a veřejné kulturní služby.

c) Provozování a podpora informačního systému pro občany obce.
d) Členství, účast nebo spolupráce v jiných právnických osobách podporujících cíle
spolku.
e) Poradenská a konzultační činnost v oblastech životního prostředí a rozvoje obce
Branov a Křivoklátska.
F) Ochrana životního prostředí a chráněných zájmů přírody a krajiny v rozsahu
zákona č. 114 / 1992 Sb., zákona o ochraně přírody a krajiny.
g) Pořádání kulturních, společenských a prospěšných akcí včetně sportovních za
účelem propagace cílu spolku, propagace obce Branov.
h) Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost
spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel k podpoře hlavní
činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Zisk z činnosti spolku lze
použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

§4
Členství
1) Členství ve spolku je založeno na principu svobodné volby.
2) Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá osoba ČR,
která souhlasí se stanovami spolku.
3) Členy spolku se na základě písemné přihlášky mohou stát fyzické osoby starší 15
let, občané ČR nebo občané s trvalým povolením pobytu na území ČR, kteří
podepíší přihlášku ke vstupu do spolku. Podpisem přihlášky se podepsaný(á) stává
podmíněným členem spolku. Je-li zřízen pobočný spolek, pak členem tohoto
pobočného spolku se může stát fyzická osoba starší 5 let věku. Přihlášku za člena
podepisuje zákonný zástupce. Nedosáhne-li člen věku 15 let, nemá hlasovací práva
a nemůže být volen do orgánů spolku případně pobočného spolku.
4) Úplné členství ve spolku vzniká schválením přihlášky Radou spolku na jejím
nejbližším jednání od data podpisu přihlášky. Neprojedná-li Rada spolku na svém
jednání přihlášku, do 30 dní od jejího podpisu má se za to, že podmíněné členství ve
spolku se dnem uplynutí lhůty mění na řádné členství ve spolku.
5) Členem spolku se může ve formě kolektivního člena stát právnická osoba
registrovaná v ČR. Podmíněné kolektivní členství vzniká podpisem Partnerské
smlouvy se spolkem. Úplné řádné členství ve spolku vzniká schválením Partnerské
smlouvy v Radě spolku na jejím nejbližším jednání. Od data schválení je Partnerská
smlouva platná a účinná.
6) Na návrh Předsedy spolku nebo Rady spolku uděluje Valné shromáždění spolku
titul Čestného členství, nebo ustanovuje pozici Čestného předsedy spolku. S
uvedenými čestnými funkcemi nejsou spojeny žádné povinnosti.

Držitelé Čestného členství nebo Čestný předseda spolku mají právo být účastněni
všech akcí spolku. Čestný předseda spolku má právo být účastněn všem jednáním
Rady spolku s hlasem poradním.
7) Mimo členství ve spolku se v rámci spolku mohou sdružovat sympatizanti spolku.
Sympatizant spolku je přidruženým členem spolku, který se může podílet na
aktivitách a činnosti spolku. Sympatizant spolku nemá hlasovací práva člena spolku
a nemůže být volen do orgánů spolku.
8) Zánik členství ve spolku:
a) fyzické osoby :
- prokazatelným doručením písemného oznámení člena o jeho ukončení členství,
- rozhodnutím Valného shromáždění o vyloučení člena, (rozhodnutí o vyloučení se
doručuje prokazatelně vyloučenému členu),
- zánikem členství, v případě, že člen řádně a včas neuhradil roční registrační
poplatek nebo členské příspěvky,a to ani v přiměřené poskytnuté lhůtě,
- úmrtím,
- právním zánikem spolku.
b) Kolektivní člen :
 Prokazatelným doručením písemného oznámení kolektivního člena o jeho
ukončení členství ve spolku,
 skončením nebo zánikem platnosti Partnerské smlouvy kolektivního člena,
 zánikem nebo zrušením právnické osoby, která je kolektivním členem
spolku,
 právním zánikem spolku.
8) Náležitosti seznamu členů spolku a přihlášky člena spolku :
a) Přihláška obsahuje jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště,
telefon, kontaktní e-mailovou adresu, datum a podpis. Nedílnou součástí přihlášky
člena spolku je souhlas člena se zpracováním jeho osobních údajů ve smyslu
zákonných ustanovení o ochraně osobních údajů.
Přihláška obsahuje větu: Přihlašuji se ke svému členství v Občanském spolku „ Za

společný Branov“, souhlasím se svým členstvím ve spolku. Seznámil (a) jsem se
stanovami spolku, s nimiž vyslovuji svůj souhlas.
b) Kolektivní člen přihlášku za člena spolku nevyplňuje.
c) Všechny přihlášky členů spolku, seznam členů spolku a evidence přidružených
sympatizantů spolku jsou umístěny u předsedy spolku nebo tajemníka spolku.
d) Provádět v seznamu členů zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku
může jen předseda spolku nebo tajemník spolku, není-li, pak ten, který je pověřen
vedením spolku. Důvody ukončení členství se nezaznamenávají. Rada spolku
jednou za ½ roku kontroluje aktuálnost a správnost vedených seznamu členů spolku.

e) Seznam členů spolku je neveřejný. Do seznamu členů spolku mohou nahlížet na
svou písemnou žádost jen členové spolku a to výhradně na jednáních orgánů spolku.
Toto právo nemá kolektivní člen

§5
Práva a povinnosti členů
1) Každý podmíněný a řádný člen má tyto povinnosti:
a) účastnit se Valného shromáždění,
b) dodržovat stanovy spolku a ostatní vnitřní předpisy spolku,
c) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádnou
činnosti a úkony, které by byly v rozporu se zájmy a posláním spolku,
d) platit členský příspěvek ve stanovené výši a lhůtě, pokud o něm orgány spolku
rozhodnou.
e) oznamovat do 1 měsíce nastalé změny osobních údajů vedených v seznamu
členů,
f) účastnit se akcí spolku, na jejich přípravě se organizačně a osobně podílet,
g) hradit každoroční registrační poplatek ve výši 100,- Kč, který je splatný do konce 3
měsíce v roce.
2) Každý podmíněný a řádný člen má tyto práva:
a) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
b) volit a být volen do orgánů spolku,
c) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a obdržet do 30 dní vyjádření
o tom, jak bylo s jeho podáním naloženo,
d) vyjadřovat se ke všem projednávaným věcem, hlasovat na všech jednáních
spolku,
e) být přítomen všem jednáním orgánu spolku, pokud se jednání týká jeho osoby
nebo členství, podávat k projednávané věci vysvětlení nebo své stanovisko. O
takovém jednání orgánů spolku musí být člen předem a včas informován a pozván,
nejméně 7 dní před dnem projednávání věci,
f) řádný člen se může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o svém vyloučení v
písemné formě odvolat a navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala
Rada spolku.
3) Práva a povinnosti kolektivního člena jsou vždy vymezeny v partnerské smlouvě,
nesmí však překročit rozsah práv podmíněných a řádných členů spolku.
4) Přidružený člen – sympatizant hradí každoroční registrační poplatek ve výši 100,Kč k podpoře činnosti spolku dobrovolně.

§ 6
Orgány spolku
1) Orgány spolku jsou
a) Valné shromáždění spolku, (VS)
b) Rada spolku,
c) Předseda spolku
d) Kontrolní komise
Funkce v orgánech spolku jsou čestné. Zánikem členství ve spolku zaniká i funkce.
a) Valné shromáždění
1/ Valné shromáždění je nejvyšším orgánem spolku, je svoláváno předsedou nebo
Radou spolku dle potřeby, nejméně však jednou ročně, nebo když o to požádá pětina
členů spolku.
2/ Valné shromáždění (VS) se svolává veřejným oznámením na webových stránkách
spolku www.zaspolecnybranov.cz (dále jen „web spolku“), a to nejméně 15 dní před
jeho konáním. Členům, kteří v přihlášce za člena nebo později nedoplnili údaj o své
e-mailové adrese, se oznámení o svolání zasílá písemně nebo sděluje
prostřednictvím pověřeného člena spolku. Součástí pozvánky je i návrh programu
jednání. Program jednání může být v jednání Valného shromáždění změněn nebo
doplněn prostou většinou přítomných členů na VS.
3/ Valné shromáždění je usnášeni schopné pokud je na jednání VS přítomno
nejméně 40 % řádných členů spolku. VS na kterém jsou schvalovány nové stanovy
spolku je usnášeni schopné většinou hlasů přítomných členů spolku. Usnesení VS
přijímá a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů. Každý člen má jeden hlas.
Kolektivní člen má jeden hlas. Rozhodnutí dle § 6 bodu 5 písm. písm. c) pokud se
jedná o odvolání předsedy spolku a dále podle písm. e), písm. l), vyžadují 2/3 většinu
hlasů přítomných v době hlasování. K těmto rozhodnutím kolektivní člen nehlasuje.
4/ Není-li Valné shromáždění se schopno usnášet, podle věty první, svolává
statutární orgán nebo ten, kdo zasedání svolal novou pozvánkou ve lhůtě patnácti
dnů náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní
zasedání Valného shromáždění. Náhradní zasedání Valného shromáždění musí
konat nejpozději do 30 dnů ode dne, na který bylo zasedání předtím svoláno. Na
náhradním zasedání může Valné shromáždění jednat jen o záležitostech zařazených
na pořad předchozího zasedání. Náhradní zasedání Valného shromáždění je
schopno se usnášet za účasti libovolného počtu přítomných členů a usnesení přijímá
většinou hlasů členů přítomných v době usnášení.
5/ Valnému shromáždění spolku je vyhrazeno:
a)
b)
c)
d)

určit hlavní zaměření činnosti spolku,
rozhodovat o změně stanov,
volit a odvolávat předsedu spolku,
hodnotit činnost spolku, členů spolku, dalších orgánů spolku,

e) rozhodovat o zrušení spolku, likvidací spolku nebo o jeho přeměně,
f) volit a odvolávat Radu spolku, nebo její jednotlivé členy,
g) schválit výsledek hospodaření spolku,
h) schválit rozpočet spolku,
i) rozhodovat o sídle spolku, zřízení kanceláře spolku, kanceláře pobočného
spolku,
j) rozhoduje o druzích, výši a způsobu úhrady členských příspěvků a o podmínkách
nutných pro rozhodnutí o osvobození od jejich úhrady,
k) rozhoduje o všech dalších otázkách, které jí předloží k rozhodnutí rada spolku,
popř. které si k rozhodnutí vyhradí,
l) rozhoduje o vyloučení člena spolku,
m) rozhoduje o zániku členství člena spolku pro neplnění základních povinností
n) zvolit kontrolní orgány spolku,
o) měnit jakékoliv rozhodnutí Předsedy spolku a Rady spolku,
p) volit a odvolávat členy Kontrolní komise.
6/ Valné shromáždění řídí předseda spolku nebo Radou spolku pověřený člen
spolku. Řídící Valného shromáždění navrhne zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zapisovatel z jednání valného shromáždění vyhotoví online zápis do 15 dnů.
Ověřovatel pak přímo zápis ověří a správnost potvrdí podpisem. popř. k zápisu
připojí námitky, o nichž rozhodne nejbližší Valné shromáždění.
7/ Zápis vždy podepisuje předseda spolku, případně ten, kdo je vedením spolku
pověřen. Zápis musí být se všemi náležitostmi vyhotoven do 15 dnů. Zápis se
pořizuje ve dvou stejných vyhotoveních. Zápis se zveřejňuje na internetové stránce
spolku. Jsou-li předmětem zápisu údaje k rozhodnutím dle § 6 odst. 5, písm. l),
písm. m) pak se tyto údaje nezveřejňují.
8/ Záležitost, která nebyla zařazena na pořad (program) zasedání při jeho ohlášení,
lze rozhodnout jen se souhlasem většiny členů spolku přítomných na jednání VS. To
se netýká náhradního zasedání VS.
9/ Každý člen spolku a přidružený sympatizant spolku je oprávněn účastnit se
zasedání Valného shromáždění a požadovat a dostat na něm vysvětlení záležitostí
spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu a programu zasedání
Valného shromáždění.
Požaduje-li člen na zasedání informaci nebo sdělení o skutečnostech, které zákon
uveřejnit zakazuje nebo jejichž zveřejnění by spolku mohlo způsobit vážnou újmu,
nelze informaci poskytnout.

§7
Rada spolku
1) Rada spolku je výkonným orgánem spolku. Rada spolku organizuje a řídí činnost
spolku v období mezi valnými shromážděními spolku, zajišťuje běžný chod a vedení
spolku, zajišťuje plnění přijatých rozhodnutí Valného shromáždění spolku, kterému je
ze své činnosti odpovědná.

2) Rada spolku má nejméně 3 a nejvýše 5 členů. Ti jsou voleni Valným
shromážděním. Funkční období členů Rady spolku je 3 leté. O počtu členů rady
rozhoduje Valné shromáždění spolku. O způsobu volby členů Rady spolku rozhoduje
VS.
3) Člen Rady spolku, který rezignuje na své členství v tomto orgánu, to oznámí radě.
Rada spolku, jejíž počet neklesl pod polovinu, může kooptovat náhradního člena z
řad členů spolku, který vykonává funkci do nejbližšího zasedání Valného
shromáždění. Nejbližší jednání Valného shromáždění kooptovaného člena Rady
spolku buď potvrdí, nebo zvolí z návrhů vzešlých na jednání nového člena Rady
spolku.
4) Není-li člen Rady spolku zároveň osobou, která odpovídá za zajištění běžného
hospodaření, za nakládání s majetkovými hodnotami a vedení účetnictví, pak tato
osoba je oprávněná se účastnit všech jednání Rady spolku s hlasem poradním.
5) Radě spolku je vyhrazeno:
a) volit a odvolávat ze svého středu 1 místopředsedu spolku a určit mu rozsah
pravomocí,
b) přijímat interní předpisy spolku, vyjma těch, které se týkají pravomoci VS,
c) připravovat návrh programu Valného shromáždění,
d) svolávat Valné shromáždění, pokud je nesvolá předseda spolku,
e) připravuje, zpracovává, předkládá dokumenty pro jednání VS spolku,
f) uzavírat a schvalovat partnerské smlouvy o kolektivním členství,
g) rozhodovat o uzavírání partnerských, prováděcích smluv a dohod k realizovaným
a připravovaným projektům spolku nebo smluv souvisejících s činností a
zabezpečením základních cílů spolku, případně pověřuje tajemníka sdružení k jejich
ratifikaci,
h) rozhodovat o přihláškách a přijetí členství ve spolku,
ch) jmenovat tajemníka spolku, a stanovuje jeho pravomoci a náplň činnosti,
i) rozhoduje o zřízení, ustanovení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku. Je
odvolacím orgánem pobočného spolku, pokud je ustanoven.
j) ustanovuje osobou spolku, která odpovídá za zajištění běžného hospodaření, za
nakládání s majetkovými hodnotami a za vedení účetnictví,
6) Rada spolku je oprávněná zřídit poradní orgány a určit pravidla pro jejich
fungování.
7) Jednání rady svolává a řídí předseda spolku jedenkrát měsíčně, nejméně však
jedenkrát za tři měsíce. Neučiní-li tak předseda spolku, učiní tak kterýkoliv člen Rady
spolku nebo tajemník spolku. Jednání Rady spolku jsou neveřejná. Jednání spolku
se účastní vždy tajemník spolku a případně osoby, které předseda spolku, nebo
Rada spolku k jednání přizve. Tajemníkem spolku může být jen člen spolku. Tajemník
má hlas poradní.
8) Rada spolku rozhoduje prostou většinou všech hlasů. Každý radní má jeden hlas.
Rada si sama stanovuje způsob a pravidla vnitřní komunikace Rady spolku,

9) Zápisy z jednání rady jsou vyhotoveny elektronicky online tak, aby z nich bylo
patrné, o čem bylo jednáno a jaká rozhodnutí byla přijata. Rada spolku na svém
jednání pověřuje svého člena zhotovením zápisu. Zápis podepisuje předseda,
případně místopředseda spolku a pověřený člen, který zápis zpracoval. Zápisy
eviduje tajemník nebo pověřený člen Rady spolku.

§8
Předseda spolku
1) Předseda spolku je volen Valným shromážděním spolku. O způsoby volby
rozhoduje VS. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku. Zvolený předseda
spolku se svým zvolením stává členem Rady spolku. Předseda spolku svolává
zasedání Valného shromáždění spolku a Rady spolku jejíž jednání zpravidla řídí, v
jeho nepřítomnosti, řídí jednání Rady spolku místopředseda spolku nebo pověřený
člen Rady spolku. V době mezi zasedáními Rady spolku činní veškerá opatření a
rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné činnosti spolku.
2) Předseda spolku zastupuje spolek na venek, je oprávněn jednat jménem spolku,
je oprávněn podepisovat dokumenty spolku, uzavírat smluvní vztahy a činit právní
jednání a úkony za spolek. Právní úkony nebo smluvní vztahy, kterými je spolek
zavazován k peněžitému nebo jinému hmotnému plnění nebo majetkoprávním
závazkům podepisuje jen po předchozím souhlasu a projednání Rady spolku.
Oprávnění podepisovat dokumenty spolku, uzavírat smluvní vztahy a činit právní
jednání a úkony za spolek může i místopředseda spolku, tajemník spolku nebo jiný
pověřený zástupce spolku, avšak po předchozím projednání věci a souhlasem Rady
spolku.
3) Rozhoduje o dalších osobách oprávněných samostatně jednat za spolek a o
udělování plných mocí.

§9
Kontrolní komise
1) Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku.
2) Kontrolní komise je tvořená 3 členy, které volí Valné shromáždění spolku na dobu
3 let. Kontrolní komise se schází dle potřeby, nejméně 1x za rok. V případě poklesu
členů Kontrolní komise může Rada spolku do kontrolní komise kooptovat nového
člena. Členové kontrolní komise mají právo se účastnit jednání Rady spolku.
3) Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li
spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise
nedostatky, oznámí je Radě spolku. V rozsahu působnosti kontrolní komise mohou
členové kontrolní komise nahlížet do všech dokladů spolku a požadovat od členů
orgánů spolku, a dotčených členů spolku ve věci samé, vysvětlení k jednotlivým
náležitostem.

4) Kontrolní komise je oprávněna v naléhavých a závažných zjištění požádat
předsedu spolku o svolání Rady spolku. Na tento podnět musí být Rada spolku
svolána do 20 dnů od data požádání kontrolní komise. Na podnět kontrolní komise
musí Rada spolku projednat její zjištění, připomínky, návrhy, podněty a přijmout k nim
příslušné závěry. Kontrolní komise sestavuje 1x ročně o své činnosti zprávu, kterou
předkládá k projednání na Valné hromadě spolku. Jednání kontrolní komise je
oprávněn být přítomen tajemník spolku.
5) Kontrolní komise je oprávněná svým rozhodnutím rušit vnitřní předpisy sdružení,
pokud jsou v rozporu se zájmy a cíly spolku nebo zákonným pořádkem ČR.

§ 10
Zásady hospodaření
1) Vymezení odpovědnosti za hospodaření spolku je dáno zvláštním vnitřním
interním předpisem spolku, nebo příslušným rozpočtem spolku.
2) Pověření Rady spolku nebo Zvláštní vnitřní předpis ustanovuje osobou spolku,
která odpovídá za zajištění běžného hospodaření, za nakládání s majetkovými
hodnotami, za vedení účetnictví a za zajištění plnění daňových povinností. Pokud
tato osoba není Radou spolku nebo vnitřním předpisem ustanovena, je za činnosti
účetnictví spolku a zásad hospodařeni odpovědná Rada spolku jako celek.
3) Spolek získává prostředky na svou činnost zejména z těchto zdrojů::
a) dobrovolné nebo jiné příspěvky členů,
b) dary fyzických a právnických osob,
c) dotace, granty a jiné podpory z rozpočtů a fondů územních samosprávných celků,
d) dotace, granty a jiné podpory státního rozpočtu, jiné státní podpory a granty,
fondy EÚ,
e) příjmy z vedlejší podpůrné hospodářské činnosti.
4) Účetní závěrka hospodaření spolku za uplynulý kalendářní rok musí být
projednána Radou spolku a schválená Valným shromážděním nejpozději do konce
března následujícího roku.
5) Výdaje spolku, případný zisk mohou být použity jen v souladu s cíly a formami
činnosti spolku.

§ 11
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku
1) V případě zániku spolku se majetek spolku řeší likvidací. Po provedené likvidaci je
majetek převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou
blízké cílům spolku. Jestliže nebude tato právnická osoba nalezena do 2 měsíců od
ukončení likvidace, rozhodné o majetku likvidátor v souladu s právními předpisy ČR.

2) Zaniká-li spolek formou rozdělením spolku, nebo fúzí spolků, postupuje se
v majetkových náležitostech spolku podle příslušných ustanovení Občanské
ho zákoníku v platném znění.

§ 12
Zrušovací a závěrečné ustanovení
1) Není-li ve stanovách uvedeno jinak, řídí se vztahy členů spolku a další vztahy
ustanovením Občanského zákoníku v platném znění.
2) Zrušují se Stanovy Občanského spolku za „Společný Branov“ ze dne 12. 3. 2014.
3) Tyto Stanovy Občanského spolku za „Společný Branov“ byly projednány a
schváleny (ve znění starých stanov na Valné Hromadě), ve znění nových stanov na
Valném shromáždění spolku dne 08.02.2019.
4) Platnost stanov a účinnost vůči členům spolku je dána dnem jejich schválení.
----Za správnost:
…...................................................
Předseda spolku

