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STANOVY
Spolku rodáků a přátel Turnova

odsouhlasené valnou hromadou spolku dne 27. ledna 2007
Sídlo: Vladislava Ejemová, jednatel, 511 01 TURNOV, Bukovina 57

Článek 1. – Základní ustanovení

Spolek  rodáků  a  přátel  Turnova  o.  s.  (dále  jen  spolek)  je  dobrovolným, 
neziskovým a nepolitickým zájmovým spolkem občanů, kteří usilují o

• ochranu a obnovení kulturních a historických památek
• posilování vztahů občanů k našemu městu a regionu Českého ráje
• rozvoj kulturního života ve městě a jeho okolí
• ochranu životního prostředí

Sídlem spolku je Turnov a jeho adresa je vždy shodná s adresou právě úřadujícího 
jednatele.
Spolek má pobočku v Praze, jejíž adresa je vždy shodná s adresou pražského 



jednatele.

Článek 2. – Členství

Členství  ve  spolku  je  dobrovolné.  Členem  se  může  stát  každá  fyzická  i 
právnická osoba, občan České republiky či příslušník cizího státu, který souhlasí se 
stanovami a cíli spolku, dodržuje je,  jakož i usnesení orgánů spolku. Kolektivním 
členem se může stát společenská organizace, jiné spolky, škola apod. Členství vzniká 
vyplněním přihlášky a jejím schválením na nejbližší  valné hromadě a zaplacením 
členského  příspěvku.  Odmítnutí  přijetí  za  člena  musí  být  odůvodněno  a  žadateli 
písemně oznámeno do 30 dnů od rozhodnutí výborové schůze.

V odůvodněných  případech  se  uděluje  čestné  členství  osobnosti,  která  se 
významným způsobem angažovala ve prospěch spolku nebo města Turnova, která se 
významně zasloužila o rozvoj oblasti, která je předmětem činnosti spolku. Návrh na 
udělení může podat kterýkoliv člen písemnou formou výboru spolku. Výbor návrh 
posoudí. V kladném případě podá návrh na udělení valné hromadě, která s konečnou 
platností rozhodne. Čestný člen přebírá při jmenování jmenovací listinu. Čestný člen 
je trvale osvobozen od placení členských příspěvků.

Členství ve spolku zaniká
• vystoupením člena ze spolku formou písemného oznámení
• úmrtím člena
• neplacením příspěvků po dobu 2 let
• vyloučením člena a ukončením jeho členství rozhodnutím valné hromady, 

jestliže člen hrubě porušil stanovy spolku
• zánikem spolku (podle §12 zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů)

Článek 3. – Práva a povinnosti členů

Každý člen má právo
• volit a být volen do orgánů spolku, dovršil-li 18 let alespoň v den voleb
• zúčastnit se valné hromady, vystupovat na ní, přednášet návrhy
• podílet se na činnosti spolku v rámci svých možností, potřeb a zájmů
• v případě, že členovi vzniknou v souvislosti s jeho dobrovolnou prací pro 

spolek  cestovní  nebo jiné  náklady,  má  právo žádat  o  jejich  uhrazení  (o 
žádosti rozhoduje výbor spolku)

Každý člen je povinen
• dodržovat stanovy spolku
• v rámci  svých  možností  podílet  se  na  činnosti  spolku,  přispívat  k jeho 

rozvoji a propagaci
• dbát na dobrou pověst spolku a města Turnova
• zachovat kázeň a plnit úkoly vyplývající z členství nebo svěřené funkce



• dbát,  aby  činnost  spolku nebyla  zneužita   v  politický,  osobní  nebo  jiný 
prospěch

• platit roční členský příspěvek, jehož výši a dobu splatnosti  stanoví valná 
hromada

• morální povinností je účast na valné hromadě, členských schůzích a všech 
akcích pořádaných v sídle  spolku (nevztahuje se na členy ze vzdálených 
míst)

Článek 4. – Orgány spolku

1. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku. 
Valnou hromadu svolává výbor spolku dle potřeby, nejméně však 1x ročně. Každý člen má při 
hlasování jeden hlas. Valná hromada je usnášení schopná počtem členů, kteří se dostaví. K platnosti 
rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud není stanoveno jinak.

Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov spolku
b) schvaluje výroční zprávu a roční uzávěrku hospodaření spolku
c) schvaluje roční program činnosti 
d) volí členy výboru a revizní komise
e) rozhoduje o zániku spolku, sloučení s jiným spolkem a vypořádání majetku 

v případě zániku spolku
f) stanoví výši členských příspěvků
g) rozhoduje o přijetí dalších členů spolku
h) rozhoduje většinovým hlasováním o udělení čestného členství

2. V čele  spolku  je  výbor.  Výbor  je  výkonným  orgánem  spolku.  Výbor  volí  a 
odvolávají členové nadpoloviční většinou hlasů na valné hromadě. Volební období je 
dvouleté. Výbor má 11členů. Za svou činnost výbor odpovídá valné hromadě. Schází 
se nejméně 3x v měsíci, mimo letních prázdnin.

Do působnosti výboru patří:
a) rozhodování o základních otázkách činnosti spolku a řízení činnosti
b) svolávání valné hromady
c) volba redakční rady
d) navrhování  valné  hromadě  předčasné  odvolání  nespolehlivých  nebo 

nevhodných členů výboru z funkcí
e) podání valné hromadě návrhy na udělení čestného členství
f) hospodárné využívání finančních prostředků spolku

Výbor ze svých členů volí:
• předsedu,  který  je  statutárním  a  výkonným  zástupcem  spolku,  který 

koordinuje a řídí činnost spolku mezi zasedáními výboru a valné hromady
zodpovídá za řádný chod spolku,
připravuje  program  valné  hromady,  řídí  valnou  hromadu,  připravuje 
program členské schůze a schůze výboru,



podepisuje  s jednatelem  písemnou  agendu  spolku  a  všechny  doklady 
finančního charakteru spolu s hospodářem spolku (je-li tak nutné),
reprezentuje spolek navenek

• místopředsedu,  který  zastupuje  předsedu  po  dobu  jeho  nepřítomnosti 
v plném rozsahu (možno volit i dva místopředsedy),
podílí  se  spolu  s předsedou  průběžně  na  úkolech  a  práci,  směřující 
k dobrému chodu spolku,
reprezentuje spolek navenek

• jednatele,  který  vede  písemnou  agendu  spolku,  na  schůzích  výboru 
seznamuje s došlou i odeslanou poštou,
zajišťuje svolávání výborových schůzí a dalších potřebných jednání,
podepisuje s předsedou písemnou agendu,
reprezentuje spolek navenek

• hospodáře,  který  spravuje  finanční  prostředky  spolku  podle  rozhodnutí 
výboru v rámci souvisejících příslušných zákonů a směrnic,
vede přehlednou účetní evidenci spolku,
vede pokladnu spolku,
vede členskou kartotéku,
přijímá a eviduje členské příspěvky,
s předsedou,  v jeho  nepřítomnosti  s místopředsedou  a  jednatelem, 
podepisuje listiny a podání finančního a hospodářského rázu

• zapisovatele,  který  vede  číslovanou  knihu zápisů  výborových,  členských 
schůzí a valných hromad,
předkládá  ji  začátkem  každé  následující  schůze  k ověření  zápisů 
z předcházejících jednání

• kronikáře, který vede písemnou a obrazovou kroniku o činnosti spolku

Článek 5. – Revizní komise 

Revizní komise je volena valnou hromadou, jíž se i zodpovídá ze své činnosti. Její volební 
období je dvouleté. Člen revizní komise nemůže být členem výboru. Je tříčlenná a ze svého středu 
si volí předsedu. Členové revizní komise mají právo účasti na výborové schůzi s hlasem poradním. 
Revizní komise se schází podle potřeby, nejméně 1x za rok.

Revizní komisi přísluší:
• vykonávat dohled nad hospodařením spolku
• prověřovat výroční hospodářskou uzávěrku před jejím předložením valné 

hromadě
• předkládat valné hromadě zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti 

včetně stanoviska k výroční hospodářské uzávěrce a výroční zprávě
• kontrolovat členskou evidenci a placení členských příspěvků



Článek 6. – Hospodaření spolku

Hospodaření spolku se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
Základní finanční prostředky spolku tvoří:

- členské příspěvky
- dary, dotace, příjmy z vlastní činnosti při naplňování cílů spolku

Finanční prostředky jsou používány výhradně jen na organizační činnost, k úhradě 
výdajů  vzniklých  s přípravou  a  prováděním  kulturních  a  jiných  akcí,  které  jsou 
v souladu s předmětem činnosti  spolku,  na krytí  výloh vynaložených na vydávání 
časopisu  Náš  Turnov.  Hospodaří  s nimi  výbor  spolku  a  za  správné  hospodaření 
zodpovídá  předseda  spolku,  výbor  spolku  a  hospodář.  Kontrolu  hospodaření 
předkládá výbor spolku valné hromadě prostřednictvím hospodáře.

Článek 7. – Zánik spolku

Spolek končí svoji činnost:

- dobrovolným rozpuštěním
- sloučením s jiným spolkem s podobnými cíli
- rozhodnutím orgánu státní správy o jeho rozpuštění

O zániku a způsobu zániku rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou hlasů 
všech přítomných členů. Při zániku spolku valná hromada také rozhodne o způsobu 
vypořádání jak movitého, tak i nemovitého majetku.

Článek 8. – Závěrečné ustanovení

Tyto nové, přepracované stanovy Spolku rodáků a přátel Turnova nabývají platnosti dnem 
registrace na ministerstvu vnitra a nahrazují v plném rozsahu původní směrnice ze dne 23.1.1991, 
registrované MV ČR dne 30.1.1991 pod číslem VSP/1-4589/91-R.

Změny a doplňky stanov může provádět  pouze valná hromada na základě návrhu 
výboru spolku.

Změna stanov vzata MV ČR na vědomí dne 19. února 2008
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