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Spolek přátel historie Vamberka 

 

stanovy spolku 

Čl. I 

Základní ustanovení 
 

1. Název spolku: Spolek přátel historie Vamberka (dále jen „spolek“). 

2. Sídlo spolku: Tyršova 18, Vamberk, PSČ 517 54. 

3. Identifikační číslo: 22714715.  

4. Právní forma: Právnická osoba. Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku, 

vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou L 8269. 

5. Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená 

za účelem naplňování společného zájmu. 

 

 

Čl. II 
Účel spolku 

 

Účelem spolku je mapování historie města a přilehlého okolí, propagace města a jeho 

okolí. 

 

 

Čl. III 

Činnost spolku 
 

1. Hlavní činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného 

zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména: 

a) mapováním a seznamováním vlastních členů i široké veřejnosti s historií a 

dějinami města Vamberk a jeho nejbližšího okolí od nejstarších dob po 

současnost, 

b) získáváním a schraňováním materiálů týkajících se historie města Vamberk a jeho 

nejbližšího okolí (fotografie, pohlednice, historické předměty, obrazy), 

c) elektronickou formou prezentace historie Vamberka (internet, DVD), 

d) spoluprací s městem Vamberk a dalšími místními spolky a organizacemi, 

e) spoluprací s obdobně zaměřenými spolky okolních měst a obcí, 

f) zpřístupněním výsledků své činnosti všem zájemcům (školy, studenti, spolky), 

g) povzbuzováním zájmu veřejnosti o historii města. 

 

2.  K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnost vedlejší: 

h) pořádáním výstav, besed a vlastivědných vycházek, 

i) vlastní publikační činností, 

 

3.   Prostředky z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku. 

 

 

Čl. IV 

Členství ve spolku 
 

1. Členství ve spolku může být: 

a) řádné 

b) čestné 
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Čl. V 
Řádné členství ve spolku 

 

1. Řádným členem spolku může být fyzická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli 

spolku. Řádné členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky 

členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. 

Osoby mladší 15 let musí před přijetím za člena předložit písemný souhlas zákonných 

zástupců. Právo rozhodovací a hlasovací mají pouze řádní členové od dovršení 18 let 
věku. 

2. Řádný člen spolku má právo: 

a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, 

b) volit předsedu spolku, 

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku, 
d) podílet se na praktické činnosti spolku. 

3. Řádný 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. Řádné členství ve spolku zaniká: 

a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi, 

b) úmrtím člena, 

c) zánikem spolku, 

d) vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že opakovaně i přes písemné 

napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy, případně z jiného 

důvodu stanoveného zákonem. 

5. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo řádné členství, proběhne do tří 

měsíců od potvrzeného ukončení členství. 

 

 

Čl. VI 

Čestné členství 
 

Čestné členství je výrazem ocenění pro toho, kdo soustavně jeví zájem o spolupráci 

se spolkem a podporuje jeho činnost v souladu se stanovami spolku. O udělení 

čestného členství rozhoduje členská schůze na návrh kteréhokoliv řádného člena. 

Čestné členství je stvrzeno předáním dekretu a je doživotní. Čestné členství zaniká 

pouze úmrtím čestného člena, zánikem spolku nebo zrušením čestného členství na 

základě rozhodnutí členské schůze. 
 

1. Čestný člen spolku má právo: 

a) účastnit se činnosti spolku a přispívat svými znalostmi, schopnostmi a 

dovednostmi k dosahování cílů spolku, 

b) účastnit se členské schůze spolku s hlasem poradním, 

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku. 

 

2. Čestný člen spolku nemá ve vztahu ke spolku žádné povinnosti. 

 

 

Čl. VII 
Členská schůze 

 

1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská 

schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména: 
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a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov, 

b) volí předsedu a odvolává jej,  

c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok,  

d) určuje a schvaluje plán spolku a jeho cíle na příští období, 

e) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů, 

f) rozhoduje o udělení čestného členství 
g) rozhoduje o zániku spolku. 

2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají 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 

řádných členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných 

řádných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý řádný 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 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. 

 

 

Čl. VIII 
Předseda 

 

1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech 

věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním 

spolku, včetně dispozic s jeho majetkem. Za spolek může jednat rovněž předsedou 
zmocněný řádný člen. 

2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 2 let. Funkce se ujímá následující den po 
dni volby. Zároveň s funkcí předsedy vykonává i funkci pokladníka.  

3. Předseda je povinen: 

a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 3. těchto stanov, 

b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku, 

c) vést účetnictví spolku nebo zajistit jeho řádné vedení, 

d) zajišťovat včasné podání daňového přiznání a uhrazení daní, 

e) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze, účetnictví a další důležité 

písemnosti. 

 
 

Čl. IX 

Majetek a hospodaření spolku 
 

1. Finanční prostředky na svou činnost získává spolek zejména z příspěvků, grantů a 
dotací, z darů fyzických a právnických osob a z příjmů ze svých činností.  
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2. Veškeré získané finanční prostředky musí být využívány pouze v souladu s čl. 3 odst. 
3 těchto stanov.  

3. Finanční prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani 
právnických osob.  

4. S finančními prostředky do 3.000 Kč včetně (převody z účtu, hotovost) může 

disponovat předseda spolku. S finančními prostředky nad 3.000 Kč může disponovat 

předseda spolku pouze po schválení členskou schůzí. 

 
 

Čl. X 

Zánik spolku 
 

Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním, nebo sloučením s jiným spolkem po 

projednání na členské schůzi a schválením prostou většinou řádných členů. V případě 

zániku spolku provede zvolený likvidátor likvidaci spolku. Movitý majetek sbírkových 

předmětů přechází v případě zániku spolku do majetku města Vamberk, pokud ho 

město Vamberk odmítne, tak místně příslušnému státnímu archívu.  

 
 

    Čl. XI 
    Závěrečná ustanovení 

 

Tyto stanovy a rovněž každá následná změna těchto stanov nabývají platnosti dnem 

jejich přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým 

soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.  

 

 

 

 

ve Vamberku dne 18. 2. 2015  

 
 

 

 

 

Platnost od: 18. 2. 2015 

 

 

 

 

 

Podpisy: 

 

            Jiří Hostinský, předseda spolku   ............................................................. 

                                 a člen výboru 

 

            Václav Matějka, člen výboru       ............................................................. 

 

            Milan Sedláček, člen výboru        ............................................................. 

 

 

            Miroslav Berger, člen spolku        ............................................................. 

 

 

 


