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Stanovy spolku „Technikou pro rozvoj regionu, z.s.“ 

Článek I. – název, sídlo, statut 

Název: „Technikou pro rozvoj regionu, z.s.“ (dále jen „spolek“) 

Sídlo: Jabloňová 820, 768 33 Morkovice-Slížany 

IČ: 024 44 887 

 

Článek II. – cíle a činnost spolku 

1) Rozšiřování a zpřístupňování informačních technologií mezi širokou veřejnost za pomocí místní 

datové sítě, školení, popularizace a vzájemnou dobrovolnou pomocí členů spolku. 

2) Podpora rozvoje místní datové sítě propojující členy spolku a využití sítě Internet jako komunikačního 

a informačního média. 

3) Spolupráce se subjekty a sdruženími působícími v místě. Podpora může mít charakter sdílení zdrojů, 

materiální, ale i využití know-how členů spolku v zájmu příbuzných spolku. 

4) Získávání dotací, grantů a sponzorských příspěvků za účelem financování spolku a jeho projektů. 

5) Podpora volnočasových aktivit týkajících se zábavy a her. 

 

Článek III. – členství 

1) Členství ve spolku je dobrovolné. Je možné formou řádného, sympatizujícího nebo čestného členství. 

2) Členem spolku se mohou stát fyzické osoby starší 15 let nebo právnické osoby, které souhlasí s cíli, 

stanovami spolku a zaváží se plnit povinnosti člena spolku po podání písemné příhlášky. Členství 

schvaluje Správní rada. Správní rada má právo přihlášku členství zamítnout. 

3) Řádné členství vzniká na základě schválení přihlášky a zaplacení členského příspěvku.  

4) Sympatizující členství vzniká na základě schválení přihlášky Správní radou. 

5) Čestné členství je navrhováno a schvalováno Správní radou. Titul čestného člena může být udělen 

Správní radou osobám, které prokazují nebo prokázaly spolku významné služby, popř. se významně 

angažují v kulturní či společenské sféře.  

6) Členství zaniká: 

a) Vystoupením člena písemně oznámeným Správní radě  

b) Úmrtím člena, ukončením činnosti právnické osoby, ztrátou právní způsobilosti. 

c) Zrušením členství na základě rozhodnutí Správní rady združení zejména pokud člen 

poškozuje dobré jméno spolku. Člen je před ukončením členství elektronicky, případně 

písemně upozorněn. 

7) Řádný člen má právo:  

a) obracet se na orgány spolku s návrhy, nápady, podněty souvisejícími s činností spolku; 

b) využívat, za podmínek stanovených Správní radou, know-how a zdroje spolku; 

c) účastnit se akcí pořádaných spolkem a vypomoci s pořádáním a zajištěním těchto akcí; 

d) účastnit se jednání valné hromady; 

e) volit a odvolávat orgány spolku; 

f) být volen do orgánů spolku. 
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8) Řádný člen spolku má povinnost:  

a) dodržovat stanovy a další vnitřní směrnice; 

b) platit členské příspěvky ve výši a způsobem stanoveným finančním řádem; 

c) být nápomocen orgánům spolku v plnění jejich úkolů; 

d) dbát na to, aby nebyly poškozeny zájmy ani dobré jméno spolku; 

e) při ukončení členství neprodleně vrátit veškerý majetek a dokumenty spolku; 

f) při využívání zdrojů spolku, zejména připojení do místní sítě, využívat pouze zařízení a 

postupy doporučená Správní radou a nakládat s nimi tak, aby neomezoval ostatní členy 

spolku. 

9) Sympatizující členství vyjadřuje morální podporu spolku. 

10) Čestní a sympatizující členové nemohou být voleni do orgánů spolku.  

11) Čestní členové nemusí platit členské příspěvky. 

12) Spolek vede neveřejný seznam všech členů a vede jej Správní rada. 

 

Článek IV. – orgány spolku 

1) Orgány spolku jsou: Valná hromada, Správní rada, Předseda. 

2) Jménem spolku je oprávněn samostatně jednat Předseda, a to ve všech záležitostech.  

3) Valná hromada 

a) Valná hromada je nejvyšším orgánem a skládá se ze všech řádných členů spolku. 

b) Valnou hromadu svolává Správní rada, obvykle jednou ročně. 

c) Valná hromada se svolává rozesláním oznámení o konání Valné hromady všem řádným 

členům spolku elektronickou poštou nejméně však 14 dní kalendářních dnů před datem 

konání. Součástí oznámení je místo a čas konání a návrh programu. 

d) Valnou hromadu vede Předseda, zahajuje ji a je zmocněn ji i ukončit. 

e) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech řádných členů. 

f) Není-li schopna se usnášet, svolá Správní rada náhradní Valnou hromadu a to nejdéle do 1 

měsíce ode dne konání původní Valné hromady. Tato Valná hromada je schopna navrhovat 

bez ohledu na počet přítomných členů . 

g) Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou si rovny. 

h) Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje 

prostá většina přítomných členů.  

i) Valná hromada volí Správní radu. Rozhodnutí o změně Správní rady je přijato, jestliže pro něj 

hlasuje nadpoloviční většina všech Řádných členů.  

j) Valná hromada schvaluje úkoly a cíle Spolku pro příslušné období, návrh rozpočtu a roční 

závěrku hospodaření. 

k) Valná hromada určuje zda, v jaké výši a pro jaké období jsou vyměřeny členské příspěvky, 

včetně jejich splatnosti. 

l) Valná hromada rozhoduje o změnách Stanov. 

m) Valná hromada rozhoduje o zrušení Spolku. 
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n) Změny stanov lze provézt pouze se souhlasem 2/3 členů Správní rady na základě projednání 

Valnou hromadou. Valná hromada může zamítnout změnu stanov hlasováním, kde více než 

75% všech řádných členů bude proti předložené změně. 

o) Valná hromada nemůže zamítnout změnu stanov v případě, že změna je přizpůsobením 

stanov předpisům a zákonům platným v České republice, případně jiným nařízením a 

doporučením jiných státních orgánů a úřadů. 

4) Správní rada 

a) Správní rada je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. 

b) Správní Rada má tři členy a je volena na období 1 roku. Člen Správní Rady, kterému skončilo 

funkční období, může být jmenován opakovaně. 

c) Správní radu svolává Předseda, zpravidla jedenkrát měsíčně, nejméně však jednou za tři 

měsíce.  

d) Správní rada je povinna vzít na vědomí usnesení Valné hromady. 

e) Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou všech hlasů členů správní rady. 

f) Zasedání Správní rady musí být podloženo zápisem s uvedením všech usnesení a rozhodnutí. 

g) Činnost Správní rady řídí Předseda. Jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů při hlasování 

Správní rady. 

h) Nově voleným členem Správní rady se může stát jen ten řádný člen spolku, který v 

posledních 6-ti měsících pracoval ve prospěch spolku, případně odpracoval nejméně 50 

hodin ve prospěch spolku. Tuto činnost musí potvrdit stávající člen Správní rady zápisem při 

setkání Správní rady spolku   

i) Správní rada rozhoduje o přijetí členů a zrušení členství. Správní rada zpracovává rozpočet, 

roční závěrku hospodaření a další podklady pro rozhodnutí Valné hromady. 

j) Správní rada schvaluje dary, příspěvky a komerční i nekomerční služby a obchodní vztahy 

poskytované spolkem. 

k) Správní rada schvaluje investiční výdaje, které jednorázově převýší 25 000 Kč včetně DPH. 

l) Členství v Správní Radě zaniká úmrtím, písemným odstoupením k rukám Předsedy, zánikem 

řádného členství ve Spolku nebo zánikem Spolku. 

5) Předseda  

a) Ze členů Správní rady členové rady volí Předsedu nadpolovičním počtem hlasů všech členů 

Správní rady.  

b) Předseda je statutárním zástupcem spolku Zastupuje spolek navenek a jedná jeho jménem 

ve všech věcech samostatně, respektujíce rozhodnutí Správní rady nebo Valné hromady. 

c) Předseda je odpovědný za úkoly uložené Správní radou a Valnou hromadou, vedení účetní 

evidence a plynulý chod spolku. 

 

Článek V. – zásady hospodaření 

1) Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem, jehož zdrojem jsou zejména: 

a) členské příspěvky a poplatky; 

b) koupě majetku v souvislosti s činností spolku; 

c) dary a příspěvky fyzických i právnických osob; 

d) příjmy z mimořádných vkladů a příspěvků; 
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2) Tyto zdroje jsou využívány výhradně v souladu s předmětem činnosti spolku a v rámci provozu, 

rozvoje a expanze spolku samotného. 

3) Spolek může prostřednictvím Správní rady objednávat služby komerčních firem, které souvisí se 

zajištěním provozu a rozvoje spolku, zejména datové sítě. 

4) Jakékoliv dary, příspěvky a komerční i nekomerční služby a obchodní vztahy poskytované spolkem, 

případně poskytované spolku samotnému musí být předem schváleny Správní radou.  

5) Za hospodaření spolku odpovídá Správní rada. Roční zpráva o hospodaření je k dispozici k nahlédnutí 

po předchozí domluvě u členů Správní rady  

6) Účetní uzávěrka za uplynulý kalendářní rok je vždy projednána valnou hromadou. 

 

 

Článek VI. - zánik Spolku 

1) Spolek zaniká na základě rozhodnutí Valné hromady dobrovolným rozpuštěním nebo fúzí s jiným 

Spolkem. 

2) Zaniká-li Spolek dobrovolným rozpuštěním, postupuje se při likvidaci v souladu se zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 

 

Článek VII. – závěrečná ustanovení 

 

1) Stanovy nabývají účinnosti dnem schválení valnou hromadou. 

2) Orgány spolku budou podporovat informovanost členů elektronickou poštou a dalšími moderními 

způsoby komunikace a sdílení informací.  

3) Členové spolku využijí elektronickou poštu jako primární způsob komunikace uvnitř spolku a 

poskytnou orgánům spolku svou emailovou adresu k možnému kontaktu s nimi. 

4) Nestanoví-li tyto stanovy jinak, řídí se právní vztahy Spolku zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník. 

5) Stanovy jsou vyhotoveny ve 2 stejnopisech, z nichž jeden bude uložen v dokumentech spolku a jeden 

bude přiložen k návrhu na zápis do veřejného rejstříku. 

 

 

 

..................................................................... 

předseda 

Schváleno Valnou hromadou dne ........... 


