Stanovy spolku
Přátelé vily čp. 3 Šumperk
Čl. 1

Název, forma a sídlo

Spolek Přátelé vily čp. 3 Šumperk, z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou
v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Kolovratská
58/1, Strašnice, 100 00 Praha 10.

Čl. 2

Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se sdružili občané
města Šumperk a další, kteří mají zájem na tom, aby se vila, dům, č.p. 3, Revoluční ulice, 787 01
Šumperk vrátila do stavu, kdy bude prospěšná občanům Šumperka, a plnila funkci pro kterou
byla předána majiteli, Asociaci pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z.s. v roce 2003 a to na
aktivity pro vzdělání mládeže v oblasti vědy a techniky. Vzhledem k posunu 17 let, je záměrem
spolku vytvořit z této vily moderní komunitní centrum pro spojování občanů, Města Šumperk,
firem a podnikatelů, prostě široké veřejnosti.

Čl. 3

Základní účely spolku, hlavní činnost

Základními účely spolku jsou:
a) Navázat kontakt s vlastníkem nemovitosti a spolupracovat s ním na posílení investiční činnosti
ve prospěch budovy. Vytváření tlaku na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky, aby tímto směrem ovlivnila vlastníka nemovitosti cestou dotační politiky.
b) Spoluprací s místními občany, orgány, vedením města Šumperk, podnikateli a firmami,
dosáhnou potřebného tlaku pro plnění cíle v Čl. 2. Stanov
c) Získávat podporu občanů, vedení města, podnikatelů a firem pro splnění cíle v čl. 2. Stanov
d) Spolek bude usilovat o prohlášení vily za kulturní památku ČR.
e) Aktivně se podílet na činnostech a akcích, jak ve vzdělávací či kulturní, společenské oblasti nebo
na režijních a údržbových pracích domu.
f) Aktivity spolku v budově budou probíhat pod názvem Robo club.

Čl. 4 Vedlejší hospodářská činnost spolku
Spolek bude dále vyvíjet tuto vedlejší hospodářskou činnost
a)

Vývoj a výroba elektronických a robotických stavebnic pro výuku dětí a mládeže.

b)

Distribuce dílů a součástek

c)

Provoz internetového portálu a znalostní databáze.

d) Pořádání přednášek, výstav osvětových a propagačních akcí, kulturních akcí, zaměření na
podporu
rozvoje technické tvořivost a vzdělávání mládeže i dospělých.
e)

Pronájem prostor za účelem podnikání a spolkových činností.

Všechny zisky a přínosy vedlejší činnosti spolku budou určeny a spotřebovány na financování
činnosti spolku.

Čl. 5

Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:
a)
praktická činnost ve spolupráci s podobnými spolky, školami, zájmovými kroužky a
technickými centry pro mládež a techniku.
b)

Organizování přednášek, soutěží a akcí v uvedených oborech

c)

Pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře)

d)

Pořádání kulturních a veřejně prospěšných akcí.

Čl. 5

Členství ve spolku

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR.
Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné
přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné
číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční
podpis žadatele.
Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky. Členové rady
mohou rozhodnout i jednotlivě.
Člen spolku má právo zejména:
-

účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do
těchto orgánů,

-

posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,

- předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.
Člen spolku je povinen zejména:
-

dodržovat stanovy

-

sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

Čl. 6

Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím,
vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů
nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.

Čl. 7

Orgány spolku

1. Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze. Schází se minimálně jedenkrát do roka,
podle potřeby kdykoliv, aby:

a) schválila případné změny stanov,
b) zvolila na pětileté funkční období nejméně dvojčlennou Radu spolku, případně
tuto radu odvolala, rozšířila nebo obměnila.

c) schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,
d) určila koncepci činnosti spolku na další období,
e) stanovila výši členských příspěvků,
f) schválila rozpočet spolku na příští období,
g) zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku,
h) rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně
i) vyloučila člena pro hrubé porušování stanov
j) kooptovala do Rady další členy Rady do maximálního počtu 5 osob, ukáže-li se
tato potřeba praktická a potřebná.

2. Zasedání členské schůze spolku svolává Rada spolku. Usnášeníschopná je, pokud
se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá
rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání,
tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných
členů.

3. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.
4. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku
s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.

5. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí Rada spolku, která si volí ze svého středu
Předsedu a jedno člena Rady.

6. Rada spolku je dvojčlenná. Její funkční období je pětileté. Rada spolku se schází dle
potřeby.

7. Rada spolku se skládá z Předsedy a Člena rady. Dle potřeby se Rada spolku může rozšířit.
Je však toto třeba upravit ve stanovách.

8. Statutárním orgánem ve smyslu osob zastupující spolek navenek, jsou Oba členové Rady
spolku, tedy Předseda a Člen rady. Oba mají rovné právo samostatně vystupovat jménem

spolku, podepisovat veškeré dokumenty s třetími stranami, ovládat a spravovat peněžní
účet u zvolené banky včetně bankovních karet a jiných technických prostředků
přiřazených k tomuto účtu.

9. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku je zbývající člen rady
povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady spolku.

Čl. 8

Hospodaření spolku

1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené
členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými dotacemi
a granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku,
řádně podložené účetními doklady.
2. S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi.
3. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické
osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. technické vzdělávání mládeže.
4. Povinné členské příspěvky zatím stanoveny nebyly. Spolek je spolkem patriotů Šumperka,
u kterých se předpokládá, podle jejich možnosti, že budou přispívat dobrovolně.

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy,
zejména Novým Občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb.

2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 20.10.2020 Účinnosti nabývají dnem
zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Praze.
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