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S T A N O V Y

Čl. I

Úvodní ustanovení

Název spolku: Pro Přerov, z.s.
Sídlo spolku: Nová čtvrť 299/16c, Přerov VI-Újezdec, 750 02
Účel spolku:

 Rozvoj přímé demokracie v obcích a městech
 Rozšiřování účasti občanů na udržitelnosti rozvoje měst a obcí
 Iniciativa směřující k účasti občanů na územním a stavebně správním řízení
 Zvyšování podílu účasti občanů na tvorbě a ochraně životního prostředí, přírody

a krajiny
 Ochrana přírody a krajiny
 Vytvoření systému tzv. místí ekonomiky, občané přímo v místech, kde bydlí a žijí, 

navrhují použití rozpočtových prostředků obcí a měst
 Podpora protikorupčního prostředí
 Šíření informací vztahujících se k účelům spolku
 Příprava a realizace akcí a projektů vedoucích k naplňování účelů spolku

Stanovy spolku musí být v úplném znění uloženy v sídle spolku.

Čl. II

Vznik spolku

1. Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. Návrh na zápis spolku do 
veřejného rejstříku podávají zakladatelé. Dnem zápisu do veřejného rejstříku se spolek 
stává právnickou osobou.

Čl. III

Vedlejší hospodářská činnost

1. Vedle hlavní činnosti spolku, která je vyjádřena v článku Čl. I stanov, spolek vyvíjí 
vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, 
které směřují k podpoře účelu spolku, tj. jeho hlavní činnosti

Čl. IV

Členství

2. Po vzniku spolku vzniká členství v něm přijetím za člena výborem spolku. Členem
spolku může být fyzická i právnická osoba. Fyzická osoba se může stát členem spolku 
jedině tehdy, když v den přijetí za člena spolku dovršila 16 let.
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3. Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami od 
okamžiku, kdy se stanem členem spolku.

4. Členství ve spolku se váže na osobu člena spolku a nepřechází na jeho právního 
nástupce.

5. Zakladatelé spolku jsou členy spolku od okamžiku jeho vzniku do doby ukončení 
svého členství.

Čl. V

Práva a povinnosti členů

1. Člen spolku má právo:
a) volit a kandidovat do orgánů spolku může každý, kdo je členem spolku nejméně 

3 měsíce s výjimkou zakladatelů spolku,
b) zúčastňovat se zasedání výboru spolku, pokud nebude zasedání prohlášeno 

výborem za neveřejné,
c) být informován o hospodaření spolku, o jeho závazcích a o veškerém dění 

ve spolku
d) přinášet podněty, vyvíjet aktivitu a připomínkovat činnosti spolku
e) přispívat hnutí dary nad rámec řádných členských příspěvků.

2. Členové spolku mají povinnost zejména:
a) platit řádně členské příspěvky ve stanovené lhůtě a výši,
b) aktivně spolupracovat na uskutečňování účelů spolku,
c) účastnit se jednání výboru, pokud jsou jeho členem,
d) dbát o dobré jméno spolku a získávat mu podporu na veřejnosti,
e) dbát zásad dobrých mezilidských vztahů,
f) nakládat s majetkem spolku s péčí dobrého hospodáře v souladu s vnitřními 

předpisy spolku a s obecně závaznými právními předpisy,
g) oznamovat výboru spolku změny osobních údajů, které jsou předmětem evidence, 

a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne změny,
h) respektovat rozhodnutí a usnesení orgánů spolku.

Čl. VI

Výše a splatnost členského příspěvku

1. Výše členského příspěvku a jeho splatnost určí členské schůze a to každoročně na 
příslušný kalendářní rok.

Čl. VII

Seznam členů

1. Výbor spolku vede seznam členů v elektronické podobě, kde jsou pověřeným členem 
výboru prováděny zápisy a výmazy týkající se osob ve spolku. Seznam bude 
zpřístupněn veřejně na webových stránkách spolku. 

2. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklady potvrzení 
s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto 
údaje byly vymazány.
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3. Seznam členů může být uveřejněn se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsáni;
po uveřejnění neúplného seznamu členů musí být z něho patrné, že je neúplný.

Čl. VIII

Zánik členství

1. Členství ve spolku zaniká vystoupením, vyloučením či smrtí člena.

2. Nezaplatí-li člen členský příspěvek řádně a včas a nezaplatí-li členský příspěvek ani 
v dodatečné lhůtě, kterou mu stanovil výbor spolku, pak členství zaniká den 
následující po dni marného uplynutí lhůty k dodatečnému zaplacení členského 
příspěvku. Na tuto skutečnost musí být člen spolku upozorněn.

3. Člen spolku může být vyloučen ze spolku rozhodnutím výboru jen tehdy, pokud 
závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu 
ani po výzvě výboru. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo 
způsobilo spolku zvlášť závažnou újmu. Rozhodnutí o vyloučení se doručí 
vyloučenému členu.

4. O vyloučení rozhoduje výbor spolku.

Čl. IX

Organizace spolku

1. Orgány spolku jsou:
- výbor spolku jako statutární orgán, který je tříčlenný a je volen na dobu tří let
- členská schůze jako nejvyšší orgán spolku.

Čl. X

Výbor spolku

1. Výbor spolku zastupuje spolek navenek, a to ve všech věcech. Členem výboru spolku 
může být zvolen pouze ten člen spolku, který v den volby dovršil 18-ti let.

2. Rozhoduje o vzniku členství ve spolku a o jeho zániku.

3. Vede seznam členů spolku.

4. Nejméně jedenkrát do roka svolává členskou schůzi spolku.

5. Odpovídá za pořizování, vedení a ukládání všech dokumentů spolku, např. rozhodnutí 
o vzniku členství, zániku členství, zápis o jednání a rozhodování výboru, zápis jednání 
a rozhodování členské schůze, za smluvní dokumentaci, dokumentaci účetně daňovou
atd.

6. Volí ze svého středu předsedu výboru a jeho zástupce.

7. Jednání výboru podle potřeby svolává předseda výboru, případně jeho zástupce.

8. Za výbor spolku navenek jedná jeho předseda, případně výborem pověřený zástupce 
předsedy.
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Čl. XI

Členská schůze spolku

1. Jako nejvyšší orgán spolku

1. Určuje hlavní a cílové zaměření činnosti spolku, které vychází z jeho účelu,
2. Rozhoduje o změně stanov,
3. Schvaluje výsledek hospodaření,
4. Hodnotí činnost výboru a jeho členů,
5. Rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

Čl. XII

Svolání členské schůze

1. Výbor spolku svolá členskou schůzi vhodným způsobem, zpravidla elektronicky,
ve lhůtě nejméně 14 dnů přede dnem konání schůze.

2. Pozvánka obsahuje místo, čas a program jednání.

3. Výbor spolku svolá členskou schůzi z podnětu alespoň jedné třetiny členů spolku.
Nesvolá-li výbor spolku zasedání nejpozději do třiceti dnů od doručení podnětu, může 
ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

4. Kdo zasedání svolal, může je odvolat stejným způsobem, jakým bylo svoláno.

Čl. XIII

Jednání členské schůze

1. Členská schůze je schopna se usnášet za účasti většiny členů spolku, tj. nadpoloviční
většiny všech členů zapsaných v seznamu.

2. Usnesení je přijímáno většinou členů spolku přítomných v době usnášení. Každý člen 
má jeden hlas.

3. Jednání členské schůze zpravidla zahájí předseda výboru, nebo jeho zástupce. Při
zahájení ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. Potom zajistí volbu předsedy 
zasedání, případně členů volební komise, jde-li o volbu výboru spolku či jiných 
orgánů. Volba těchto činovníků probíhá tajně.

4. Předseda zasedání vede jednání schůze tak, jak byl jeho program ohlášen, ledaže se 
členská schůze usnese na předčasném ukončení zasedání.

5. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout 
jen se souhlasem všech členů spolku, oprávněných o ní hlasovat.

6. Výbor spolku vyhotoví zápis ze zasedání nejpozději do 30 dnů od jeho ukončení,
případně zápis vyhotoví ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská 
schůze.

7. Není-li členská schůze na svém zasedání schopna se usnášet, může výbor spolku nebo 
ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě do 15-ti dnů 
náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání 
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členské schůze. Náhradní zasedání se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který bylo 
zasedání členské schůze předtím svoláno.

Čl. XIV

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Zakladatelé spolku nejpozději do 60-ti dnů ode dne zápisu spolku do veřejného 
rejstříku svolají schůzi spolku, kde bude zvolen předseda spolku, stanovena výše 
členského příspěvku a lhůty pro jeho splatnost.




