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Článek L
Základní tistanoveiií

—

Název a sídlo

Tyto stanovy jsou zákkidním vnitřním pře l)ISC dobrovolného občanského sdružení
s názvem l-listorický klub o. s., (dále jen „l-Iistorický klub os.“ nebo také sdružení),
2. l-listorický klub o.s. e právnickou osobou, způsobilou nabývat práva a povinnosti v souladu
s platnými právními předpisy a [čni ltn stanovami.
3. Sídlem sdružení je Klusáčkova 2, 257 41 Týnec nad Sázavou.

Článek 11.
Cíl činiiosti S(lrUžCIlí
Základním posláním a cílem sdružení je mapování historie regionu podél řeky Sázavy, vývoje
řemesel, podnikání a kultury včetně publikování výstupů a prezeItLlce aktivit.

2. K naplnění svého cíle I-listorický klub o. s. zejména:
aktivně podporuje uměleckou činnost a propaguje kulturní obraz regionu, zejména
prosazováním a rozvojem regionálních tradic, zvyklostí a cestovního ruchu;
b) zpracovává studie, publikuje a prezeItuje informace veřejnosti v oblasti historie,
kultury a podnikání, a to jak formou bezplatného poradenství a konzultací, tak
formou tištěných a multimediálních materiálů
c) vydává publikace tematicky oclpovídaj ící cílům sdružen í;
d) v oblasti činnosti provozované Historický klub o. s. chrání práva svých členü a
zastul)uje je ve vztahu kjiným subjektům a organizacím, jakož i ve vztahu ke
státním orgánům a dalším institucím, fyzickým i právnickým osobám
e) v přístupu k nabízeným službám vždy zachovává princip rovnosti, svou činnost
uskutečňuje pro všechny za stejných podmínek a bez diskriminace;
O spolupracuje s ostatními zájmovými sdruženími a jinými organizacemi a orgány,
působícími v české republice i v zahraničí, zejména s kulturními organizacemi,
vzdělávacími institucemi a územně samosprávnými celky;

a)

Článek III.
vznik

Clenství ve sdružení

—

a

zánik

1. Členy I-Iistorického klubu o. s. mohou být všechny fyzické osoby bez rozdílů a omezení
(pohlaví, rasy, státní či národní příslušnosti, bydliště atd.).
2. Podmínkou členství je souhlas se stanovami Historického klubu o. s., vyjádřený v písemné

přihlášce, podpora jeho cílů LI činností, důstojné jednání a reprezentování Historického klubu
)říspčvk a dodržování
o. s. v České republice i zahraničí, jakož i řádné placení členských 1
převzatých závazků vůči sdružení.
3. O přijetí občana za člena rozhoduje představeist‘o 1-listorického klubu o. s. na základě
písemné přihlášky. U osob mladších 15 let musí přihlášku podepsat zákonný zástupec.

LI.. Členství vzniká cinem kladného rozhodnutí představenstva o přijetí občana za člena
Histonckého klubu o. s..
5. Členství ve sdružení zun lká:
iíseinnou dohodou
vystoupením
vyloučením
—

—

—

úmrtím

6. Na základě písemné dohody zaniká

členství

v den, na kterém se i—Iistorický klub

o.s. a

člen

dohodli.

7. Člen má právo kdykoliv z Historického klubu o.s.vystoupit. Jeho členství zaniká okamžikem,
kdy bylo výboru Historického klubu o.s. doručeno písemné oznámení o vystoupení.

8. Člen může být vyloučen, jestliže přes písemnou výstrahu představenstva 1—listorického klubu
o.s. porušuje členské povinnosti vyplývající pro něj ze stanov, usnesení valné hromady nebo
dopustil—li se takového jednání, které je neslučitelné s jeho členstvím ve sdružení.
Představenstvo 1-Iistorického klubu os. může rozhodnout o vyloučení člena do 6 měsíců od
dne, kdy se dozvěděl O jednání člena, které zakládá důvod i‘° vyloučení, nejdéle však do 2 let
ode dne, kdy k tomuto jednání došlo.
9. Proti písemnému rozhodnutí o vyloučení má člen právo se odvolat do 30 dnů od
doručení. Odvolání se podivá představenstvu a rozhoduje o něm valná hromada.

jeho

Článek 1V.
Práva a povinnosti členů
1

.

Členové sdružení mají právo:
a) podílet se na činnosti l-listorického klubu o.s.
b) obracet se na orgány Historického klubu o.s. se svými podněty, návrhy a stížnostmi;
c) volit od 5 let a být volen od 1 8 let včku clo orgánů l-Iistorickébo klubu os.
cl) považuje—li člen rozhodnutí některého z orgánů Historického klubu o.s., proti nčmužjiž
nelze podat Podle stanov oprávněný prostředek, za nezákonné nebo odporující
stanovám, může do 30 cinů ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 6
měsíců od rozhodnutí, požádat soud o jeho přezkoumání. Návrh na přezkoumání nemá
odkladný účinek.

2. Členové sdružení jsou povmm zejména:
a) dodržovat stanovy sdružení a řídit se rozhodnutím valné hromady a představenstva
b) aktivně se zúčastňovat činnosti Historického klubu o.s.
c) chránit majetek sdružení přecI ztrátou, zničením nebo poškozením
d) platit ve stanovených termínech členské příspěvky ve výši schválené valnou hromadou
sdružení.

-3-

Článek V.
Orgány sdružení
Organizační strukturu l-listorického klubu o.s. tvoři:
a) valná hromada
b) představenstvo

(
J
t•I)

Článek Vl.
Valná hroiiiada
lná hromada se sestává ze všech členů
\
a
• Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada. 1
1-lisoriekého klubu o.s..
2. Hlasovací právo na valné hromaclč mají členové řádné zaregistrovaní s datem registrace
předcházející datu usnesení O svolání valné hromady.
3. Jednání valné hromady řídí předseda představenstva nebo pověřený člen představenst-va.
Valná hľomadla je usnášeníschopná, je—li přítomno nejméně 30 % zaregistrovaných členů
Historického klubu o.s..
4. Valná hromada se svolává nejméně jednou v roce, nejpozději clo konce šestého kalendářního
měsíce, jinak i mimořádně na návrh a to nejméně deseti členů Historického klubu o.s.
Mimořádná valná hromada musí být svolána do třiceti dnů. Termín, místo konání a program
valné hromady oznámí předseda představenstva nejméně patnáct cInů přeci datem konání všem
členům.
5. Do působnosti valné hromady náleží:
rozhodnutí o změně stanov I-Iistorickébo klubu o.s.;
stanovení výše členských příspčvků;
rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí představenstva;
volba nebo odvolání členů jředstavenstva;
schválení rozpočtu a zásad hospodaření Historického klubu o.s. na příslušné období,
včetnč zásad hospodaření orgánů;
f) schválení prodeje majetku Historického klubu o.s. s hodnotou vyšší než 50.000,- Kč;
g) schválení koupě majetku l-Iistorického klubu o.s. s hodnotou vyšší než 50.000,— Kč;
h) rozhodnutí o založení obchodní společnosti;
i) projeclnáí zprávy l)řeclst‘enst\‘a o činnosti l-Iistorického klubu o.s. a přijetí
příslušných rozhodnutí, jmenování čestných členů 1-iistorického klubu o.s.;
j) projednání rozhodnutí o zrušení 1—Iistorického klubu o.s., likvidaci a vypořádání práv a
závazků;
k) oprávnění zrušit nebo zmčnit rozhodnutí představenstva Historického klubu o.s.;
1) rozhodování o dalších otázkách, které si valná hromada vyhradila;
a)
b)
c)
cl)
e)

6. Zasedání valné hromady připravuje představenstvo I-Hstorického klubu o.s. a řídí jej.
projevem jeho vlastního svobodného
Hlasovací právo člena sdružení je přímé, nepřenosné a
rozhodnutí.
7. K platnosti unesení valné hromady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných
účastníků, s výjimkou bodů uvedených v odstavci 5 písm. a), b), g), h), i), k), kde se vyžaduje
souhlas dvou třetin přítomných členů.
-4-

Článek VIL
Pře(lstaVenstVo
1. Představenstvo je statutáiním zástupcem l-listorickáho klubu o.s. Představenstvo je vo1eio
na období tří let, přičemž opčtovná volba je možná.

2. Představenstvo má tři členy, kteří si ze sváho středu volí předsedu.
3. Představenstvo řídí činnost sdružení v období mezi konáním valná hromady, rozhoduje o
všech záležitostech, pokud nejsou vyhrazeny clo působnosti valná hromady.
Představenstvo zej mána:
a) plní usnesení valná hromady, rozhodování o záležitostech, která nejsou v kompetenci
jiných orgánů l—listorickáho klubu o.s.;
b) připravIlje podklady projednání valná hromady Historickáho klubu o.s.;
c) svolává, organizuje a řídí řádná a mimořádná zasedání valná hľomady;
d) hospodaří s majetkem Historickáho klubu o.s. a uzavírá veškerá smlouvy, která sou
otřebiiá K plnční poslání a cílů I-Iistorickáho klubu o.s.;
1
e) shromažďuje podklady a listiny potřebná pro založení nebo účasti na založení
organizační jednotky či samostatnáho právního subjektu;
D rozhoduje o přijetí nebo vyloučení členů l-Iistorickáho klubu o.s.;
g) rozhoduje o uzavírání pracovních smluv a skončení pracovních pomá1I se zainčslnanci,
kteří jsou nezbytná nutná K zabezpečování činnosti sdružení;
4. Představenstvo je povinno na vyžádání předložit veškerá vyžádaná podklady o svá činnosti a
činnosti I-[istorickáho klubu o.s. valná hromadč.
5. Předseda samostatná nebo společná dva člunová představenstva (členem l)ředstaveflstva se

rozumí i místopředseda) jsou oprávněni zastupovat Historický klub o.s. ‘jednáních sjinými
subjekty a uzavírat dohody, pokud jejich sjednání nepoclláhá souhlasu valná hromady.
6. Podepisování za Historický klub o.s. se uskutečňuje tak, že buď samostatná předseda nebo
společně dva členová představenstva (členem představenstva se rozumí i místopředseda) připojí
svůj podpis k názvu nebo otisku razítka Historickáho klubu o.s.
7. Jednání představenstva svolává jeho předseda nebo sl)olečflč dva členová představenstva, dle
potřeby, minirnálná však dvakrát v roce. Představenstvo je schopno se usnášet, je—li přítomna
nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí platiáho usnesení je třeba nadpoloviční vátšina hlasů
přítomných členů, v případlč rovnosti rozhoduje hlas předsedy.
8. V případě rezignace nebo smrti člena výboru je výbor oprávnčn jmenovat náhradního člena
výboru clo příštího zasedání valná hromady.

Článek VIII.
Zásady l1OSJ)Odařeflí sdružení
1 .Činnost Histoiickáho klubu o.s. je v zásaclč nevýdělečná s tím, že zdroje příjmů z akcí
organizovaných sdružením, dotací, darů apod. jsou využity k zajištání poslání a cílů
l-listorickáho klubu os., k úhradě nákladi spojených s provozem a údržbou zařízení
Historickáho klubu o.s., jakož i k úhradě nákladů na zaměstnance a technická vybavení a
rovnčž k linančnč vyrovnanámu hospodaření.
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2. Majetek Histoiickúho klubu o.s. (hmotný i nehmotný) je evidován podle obecné závazných
právních předpisů. O jeho zmčnách nad určenou hodnotu, je opľávnčna rozhodnout valná
hromada popř. představenstvo.
3. Majetek spľavuje představenstvo. I-listorického klubu os. hradí veškeré náklady s touto
správou spojené, tj. zejména náklady na energie, nájem, opravy a údržbu.
4. l-listorický klub o.s. hospodaří na vlastní účet a vede samostatné účetnictví.

5. Členské příspčvky jsou jednou ze zúkladních podmínek členství a zdrojem hospodaření
Historického klubu o.s. Valná hromada l-Iistorického klubu o.s., popř. vnitřní předpis stanoví
jejich základní výši a způsob platby.

6. l-lis[orický klub o.s. může uzavírat sponzorské smlouvy a v rámci bčžnélio hospodaření i
smlouvy o využití svého majetku.
7. l-Iistorický klubu o.s. se účastní charitativních akcí, popř. je přímo organizuje.

Článek IX.
Zánik

Sdľužení

1. Historický klub o.s. zaniká:
a) rozhodnutím valné hromady o dobrovolném rozpuštční nebo sloučení s jiným sdružením

b) pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky oj eho rozpuštčn í.
2. Při zániku 1-listorického klubu o.s. rozpuštčním se provede majetkové vypořádání. Při zániku
1-listorického klubu o.s. rozhodnutím valné hromady provede vypořádání představenstvo a při
zániku rozhodnutím Ministerstva vnitra CR pľovede vypořádání likvidátor určený
ni in isterstveiii.
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Zápis z ustavující schůze občanského sdružení „Historický klub o. s.“
cký klub o. s.,
Dne 28. září 2008 proběhla ustavující schůze občanského sdružení Histori
vá a Václav
kterou svolali členové přípravného výboru Zuzana Němcová, Naděžda Němco
ví o.p.s. a
Pošmurný, spolu s přizvanými hosty Bohuslavou Zemanovou ředitelkou Posáza
m prostor pro
Miroslavem Němcem, majitelem Společenského centra Týnec pronajímatele
Historický klub o. s., kteří se stali čestnými členy občanského sdružení.
—

—

Program schůze:
1. Zahájení, prezence, určení zapisovatele, registrace členů
2. Projednání stanov, volba představenstva a předsedy sdružení
3. Stanovení způsobu vedení účetnictví
4. Projednání výše členského příspěvku
5. Udělení čestných členství
6. Schválení výše nájemného pronajatých prostor ve Společenském centru Týnec
7. Projednání partnerství s Posázaví o.p.s., pověření člena programového výboru Posázaví o.p.s.
8. Diskuze, návrh plánu činností na rok 2009

add 1)
Schůzi zahájila paní Zuzana Němcová, zapisovatelem byla určena paní Nad‘a Němcová, byla
provedena prezence.
add 2)
Byly projednány stanovy ajednomyslně odsouhlaseno jejich znění.
da
Jednomyslně byl schválen počet členů představenstva tří, ve složení Zuzana Němcová, Naděž
Němcová a Václav Pošmurný. Předsedkyní sdružení byla zvolena Zuzana Němcová.
-

add 3)
tví
Byl jednomyslně schválen způsob vedení podvojného účetnictví. Počátečním dnem vedení účetnic
a
pobočk
lny
a.s.,
bude den registrace MVCR. Bylo projednáno založení běžného účtu u Ceské spořite
Týnec nad Sázavou.
add 4)
Byla projednána a odsouhlasena výše členského příspěvku 300,- Kč měsíčně. Příspěvek bude splatný
čtvrtletně na účet sdružení.
add 5)
Bylo navrženo, projednáno a schváleno čestné členství Bohuslavy Zemanové a Miroslava Němce.
Pro čestné členy byl odsouhlasen vstup na akce pořádané občanským sdružením zdanTla.
add 6)
Byla projednána schválena výše nájemného pronajatých prostor ve Společenském centru Týnec.
Cástka činí 500,- Kč měsíčně + DPH.

add ‘7)
Historického
Bylo projednáno partnerství s Posázaví o.p.s. a jednomyslně odsouhlaseno. Členové
o.p.s.,
Posázaví
s
smlouvy
klubu o. s. odsouhlasili měsíční příspěvek 200,- + DPH v rámci partnerské
klubu
Historického
který bude splatný čtvrtletně v měsících březen, červen, září, prosinec. Zástupcem
o. s. v programovém výboru MAS Posázaví byl zvolen Václav Pošmurný.
add 8)
financování a
V diskuzi byl projednán směr možných činností občanského sdružení, způsob jejich
akcí bude
plán
Konkrétní
o.p.s.
možnost projektů, které budou realizovány ve spolupráci s Posázavím
konzultován na další schůzi občanského sdružení.

Přílohy:
1. Prezenční listina

/1
Zapsal: Němcová Naďa

Ověřil: Václav Pošmurný

Příloha č. 1

PREZENČNÍ LISTINA

1. Němcová Zuzana

ľ
2. Němcová Naděžda

3. Václav Pošmurný

/
4. Bohuslava Zemanová

5. Miroslav Němec

V Týnci nad Sázavou 28. září 2008

