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Stanovy
Pramínek Jihlava, z. s.

1. Základní ustanovení

1.1. Pramínek Jihlava, z. s. (dále jen Spolek) je nezávislým dobrovolným sdružením
fyzických osob provozujících volnočasovou, sportovní, kulturní, zájmovou,
osvětovou, organizační a hospodářskou činnost a které přijaly název a společnou
symboliku a dohodly se na vnitřní organizaci Spolku.

1.2. Spolek je občanské sdružení ve smyslu zákona 83/1990 Sb., § 3045 NOZ.

1.3. Spolek má postavení samostatné právnické osoby s působností na celém území České
republiky.

2. Název a sídlo Spolku

Název Spolku Pramínek Jihlava, z. s.

Sídlo Spolku: Strojírenská 9/8, 586 01 Jihlava

IČO Spolku: 285 55 449

3. Stanovy

Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito
stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

4. Poslání a cíle, předmět činnosti

4.1. Spolek je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující volnočasovou,
kulturní, zájmovou, osvětovou, organizační, sportovní a hospodářskou činnost.

4.2. Spolek hájí, chrání a prosazuje zájmy svých členů a vyvíjí činnost směřující k jejich
podpoře a rozvoji. V rámci této činnosti spolupracuje s organizacemi, fyzickými a
právnickými osobami zabývajícími se stejnými zájmy a orgány státní správy.

4.3. Spolek vytváří prostor pro účelné využívání volného času členů Spolku.

4.4. Základním posláním Spolku je všestranně podporovat rozvoj pohybových, hudebních
a hlasových dovedností, kulturní, volnočasové a sportovní zájmové činnosti, vytvářet
podmínky pro činnost Spolku a vytvářet široké možnosti užívání svých zkušeben
členům Spolku a dále zájemcům z řad veřejnosti.

4.5. Hlavní činností Spolku je:
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4.5.1. zachování a provozování folklóru regionu Horácka

4.5.2. zachování lidových zvyků (písně a tance) a péče o regionální kroje, rekvizity a
hudební nástroje

4.5.3. spolupráce s národopisnými soubory a spolky a organizacemi činnými
v oblasti kultury, zejména folklóru.

4.5.4. pěstování, udržování a prohlubování osobitosti horáckého folklóru

4.5.5. aktivní účast při projevech lidové kultury

4.5.6. pěstování společenské a vzdělávací aktivity mezi členy

4.5.7. seznamování obyvatelstva regionu s bohatými horáckými tradicemi a jejich
propagace v jiných oblastech i v zahraničí

4.5.8. seberealizace, relaxace, tvořivost a utužování mezilidských vztahů a výchova
mladé generace, vedení členů k dodržování základních etických, estetických a
mravních pravidel

4.5.9. zajišťování propagace své činnosti a svých členů

4.5.10. výchova dětí a mládeže

4.5.11. organizování kulturních, volnočasových, společenských a sportovních akcí
masového charakteru

4.5.12. správa a provoz zařízení a majetku Spolku

4.6. Účelu Spolku se dosahuje:

4.6.1. pravidelnými a mimořádnými zkouškami členů a jejich hostů

4.6.2. veřejnými vystoupeními po celé České republice i v zahraničí

4.6.3. účastí na folklórních festivalech a slavnostech

4.6.4. pořádáním bálů, slavností a festivalů zaměřených na lidové zvyky

4.6.5. vydáváním nebo podílením se na vydávání a rozšiřování knih, časopisů, sbírek
písní, hudebních nosičů a jiných publikací vztahujících se k lidovým tradicím

4.6.6. pořádání přednášek a školení

4.6.7. ošetřováním, obnovou a výrobou nových krojů a hudebních nástrojů

4.6.8. pořádáním tanečních táborů a soustředění
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5. Vedlejší činností Spolku je:

vykonávat i hospodářské či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to jak pro podporu hlavní
činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností
Spolek používá především k podpoře hlavních činností dle článku 5 těchto stanov, dalších
spolkových činnosti a k úhradě nákladů na vlastní správu.

6. Členství ve Spolku

6.1. Členem se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí se stanovami Spolku.
Členem mohou být zájemci o členství ve věku od 18ti let. Zájemci o členství mladší
18 let jsou ve Spolku právně zastupováni jedním z rodičů. Členství ve Spolku je
dobrovolné a rozlišuje se na:

6.1.1. členství řádné

6.1.2. členství čestné

6.2. Vznik členství:

6.2.1. řádné členy přijímá Spolek na základě přihlášky. Členství vzniká na základě
registrace po zaplacení členského příspěvku.

6.2.2. čestným členem se může stát každý jednotlivec, který má mimořádné zásluhy
na rozvoji Spolku. O přijetí člena rozhoduje na základě jeho písemného
souhlasu valná hromada Spolku.

6.3. Zánik členství:

6.3.1. řádné členství zaniká:

6.3.1.1. vystoupením na základě písemného oznámení výboru Spolku

6.3.1.2. vyškrtnutím pro neplnění základních povinností člena Spolku, především
pro neplacení členského příspěvku, neúčastí na zkouškách či špatném
zacházení se svěřeným majetkem Spolku

6.3.1.3. vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím ve Spolku.
Vyloučený má právo odvolat se k valné hromadě Spolku

6.3.1.4. úmrtím

6.3.1.5. zánikem Spolku

6.3.1.6. rozhodnutím valné hromady Spolku o jeho přeměně na jinou právní
formu v souladu s § 3045, odst. 1. NOZ

6.3.2. čestné členství zaniká:
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6.3.2.1. zrušením čestného členství, které je podloženo rozhodnutím valné
hromady Spolku

6.3.2.2. úmrtím

6.3.2.3. zánikem Spolku

7. Práva a povinnosti

7.1. Práva člena Spolku

7.1.1. být informován o činnosti Spolku a partnerských organizací

7.1.2. aktivně se účastnit činnosti Spolku, především prací ve funkci, do níž byl
zvolen, prací v institucích vytvořených Spolkem, předkládáním návrhů,
podnětů a požadavků ohledně řešení zájmů a potřeb Spolku, účastnit se všech
akcí, které pořádá Spolek v rámci kapacit a požadavků, využíváním finančních
prostředků Spolku

7.1.3. Volit a být volen

7.2. Povinnosti člena Spolku

7.2.1. respektovat a řídit se stanovami Spolku, řády a směrnicemi a jinými závaznými
dokumenty vydanými Spolkem

7.2.2. řádně plnit své finanční závazky vůči Spolku dle stanov

7.2.3. přispívat dle svých schopností a možností k propagaci, rozvoji a dobrému
jménu Spolku

7.2.4. dodržovat kázeň na všech akcích pořádaných Spolkem (především na
zkouškách a vystoupeních)

7.2.5. udržovat v pořádku svěřený majetek Spolku

7.2.6. přistupovat aktivně k získávání nových znalostí a dovedností využitelných při
produkcích i jiných činnostech Spolku

8. Seznam členů

8.1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující
údaje:

Fyzické osoby:  Jméno a příjmení, bydliště, datum narození, kontakty

Právnické osoby: Název, sídlo, IČ, kontakty, osoba jednající jménem člena ve Spolku
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8.2. Zápisy a výmazy ze seznamu členů provádí předseda Spolku. Předseda provede zápis
nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Předseda provede
výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.

8.3. Předseda je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi,
který o výpis požádá.

8.4. Seznam členů je neveřejný

9. Orgány Spolku

9.1. Valná hromada Spolku

9.1.1. Nejvyšším orgánem Spolku je valná hromada (dále jen VH). Svolává ji
předseda Spolku

9.1.2. VH je svolávána jedenkrát za rok nebo na žádost alespoň 50% registrovaných
členů. V případě rezignace nebo úmrtí předsedy Spolku je oprávněn svolat VH
výbor Spolku.

9.1.3. VH je způsobilá jednat, usnášet se a volit za přítomnosti alespoň poloviny
prezentovaných delegátů. Nesejdou-li se ve stanovenou hodinu, koná se po půl
hodině druhá VH bez zřetele na počet přítomných členů se stejným
programem. VH se usnáší většinou hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy.

9.1.4. Jednání VH se řídí Jednacím řádem Spolku

9.1.5. Volba předsedy Spolku, výboru Spolku a dalších orgánů se řídí volebním
řádem, který schvaluje VH

9.1.6. VH přísluší rozhodovat především o následujícím:

9.1.6.1. schvaluje stanovy Spolku, jeho doplňky a změny

9.1.6.2. projednává a schvaluje zprávy o činnosti a hospodaření Spolku

9.1.6.3. schvaluje zásady hospodaření Spolku na příští období

9.1.6.4. projednává a schvaluje strategii rozvoje Spolku

9.1.6.5. jmenuje čestné členy Spolku

9.1.6.6. volí a odvolává předsedu Spolku, místopředsedy Spolku a výbor Spolku

9.1.6.7. rozhoduje s konečnou platností o odvoláních, která podali členové
Spolku proti rozhodnutí výboru Spolku
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9.1.6.8. zániku Spolku a způsobu nakládání s majetkem při zániku Spolku

9.1.6.9. Pozvánka na VH spolu s jejím programem musí být rozeslána členům
nejméně třicet dní před jejím konáním a to vhodným způsobem:

- osobním předáním písemné pozvánky
- elektronickou formou

9.1.7. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se
ho zúčastnit. Již svolané zasedání VH lze odvolat nebo odložit.

9.2. Výbor Spolku (výkonný a statutární orgán)

9.2.1. Výbor Spolku (dále jen výbor) je výkonným a statutárním orgánem Spolku.

9.2.2. Funkční období výboru je čtyři roky

9.2.3. Výbor sestává ze sedmi členů, předseda Spolku je zároveň předsedou výboru.

Za Spolek jedná a zastupuje jej na venek předseda a dva místopředsedové,
kteří jednají a podepisují samostatně. V případě nepřítomnosti předsedy nebo
místopředsedy Spolku, může za Spolek jednat pověřený člen výboru na
základě Pověření udělené předsedou nebo místopředsedou Spolku.

Oba místopředsedové mají rovné postavení. Kromě práva zastupovat Spolek
navenek se jejich práva neliší od práv řadových členů výboru.

9.2.4. Nově zvolený výbor je povinen převzít vedení Spolku do 2 týdnů od svého
zvolení

9.2.5. Jednání výboru se řídí Jednacím řádem Spolku. Z jednání výboru se pořizuje
písemný zápis.

9.2.6. Usnesení výboru je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných
členů výboru. Každý člen výboru má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje
hlas předsedy.

9.2.7. Výbor Spolku svolává předseda dle potřeby, nejméně jedenkrát za 3 měsíce.

9.2.8. K hlavním úkolům výboru Spolku patří:

9.2.8.1. naplňovat stanovy Spolku

9.2.8.2. navrhuje a schvaluje směrnice a řády, jejich doplňky a změny.
Ustanovení směrnic jsou platná, pokud nejsou v rozporu s platnými
stanovami a řády Spolku

9.2.8.3. řešit včas a pečlivě připomínky, stížnosti a podněty členů Spolku
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9.2.8.4. předkládat VH zprávu o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé
období

9.2.8.5. předkládat VH návrh zásad hospodaření Spolku pro příští období,
předkládat návrh rozpočtu

9.2.8.6. předkládat VH strategii rozvoje Spolku

9.2.8.7. přijímat nové členy Spolku

9.2.8.8. navrhovat VH kandidáty na čestné členy Spolku

9.2.8.9. ukončovat členství v Spolku

9.2.8.10. hospodařit s majetkem Spolku, navrhovat doplňky nebo změny
v rozpočtu Spolku, navrhovat zásady hospodaření pro přípravu
rozpočtu na VH

9.2.8.11. povinnost svolat VH do 8 týdnů v případě rezignace nebo úmrtí
předsedy Spolku

9.2.8.12. možnost kooptovat člena výboru na místo člena při jeho rezignaci nebo
úmrtí, člen je kooptován do konání nejbližší VH

9.2.8.13. schvalovat směrnice a řády

9.2.9. Výbor má právo povolat na své jednání osobu, kterou považuje za důležitou
pro své jednání. Je-li tato osoba členem Spolku má povinnost se na jednání
výboru dostavit

10. Zásady hospodaření a majetek Spolku

10.1. Zdroje příjmů Spolku jsou především

10.1.1. členské příspěvky

10.1.2. správní poplatky

10.1.3. dotace z grantových programů

10.1.4. dary a jiné podpory

10.1.5. příjmy z vlastní činnosti (realizace vystoupení a školení, ediční činnost, apod.)

10.2. Prostředky získané dle ustanovení 11.1 jsou určeny ke krytí nákladů na činnost
Spolku

10.3. S majetkem hospodaří (v souladu se schváleným rozpočtem Spolku) výbor, který
za hospodaření odpovídá VH
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10.4. Spolek neručí za závazky svých členů, členové Spolku neručí za závazky Spolku.

10.5. Prostředky Spolku nesmí být používány k obohacování fyzických ani právnických
osob. Platí to v plné míře i pro členy Spolku. To nevylučuje použití prostředků
k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná
mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.

10.6. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem
řádného naplňování poslání a cílů Spolku. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a
evidenci majetku odpovídají orgány Spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov
a vnitřních předpisů Spolku.

11. Zánik Spolku

11.1. Spolek zaniká rozhodnutím 2/3 většiny delegátů s hlasem rozhodujícím VH

11.2. O majetkovém a finančním vypořádání při zániku Spolku rozhoduje VH, která
jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dnů od svého jmenování
do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle spolku
všem členům Spolku

11.3. Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví
návrh na rozdělení likvidačního zůstatků, který schválí VH. Nebude-li návrh na
rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový
návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy VH předchozí návrh zamítla.

11.4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

12. Závěrečná a přechodná ustanovení

12.1. Znění těchto stanov bylo schváleno valnou hromadou konanou dne 10. 6. 2022,
jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 10. 6. 2022.

12.2. Stanovy Spolku vstupují v platnost dne 10. 6. 2022.
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