
Stanovy 
 

Spolek MOTÝLEK OSLAVANY 
 

 
 
A/ Název spolku 

 
Spolek MOTÝLEK OSLAVANY 
 
 
 
 
B/ Sídlo 
 
Spolek sídlí na adrese Hybešova 3, 664 12 Oslavany. 
 
 
C/ Cíl činnosti 
 
MOTÝLEK OSLAVANY“ (dále jen sdružení) je dobrovolné nepolitické sdružení lidí podporujících zájmové 
vzdělávání a aktivní využití volného času dětí v Oslavanech a blízkého okolí. 

1. Základním cílem spolku je rozvoj a dále pak podpora stávající a rozvoj zájmové činnosti v 

nejrozmanitějších oblastech a pro co nejširší spektrum dětí a mládeže v Oslavanech a okolí. 
2. Pořádání vlastních soutěží v těchto činnostech a účast na soutěžích pořádaných jinými organizacemi. 
3. Spolek bude rozvíjet: 

o propagační činnost 

o metodickou činnost 

o organizační činnost 

o vzdělávací výchovnou činnost 

o spoluprací s ostatními právnickými a fyzickými osobami podobného zaměření 

o Podporovat profesní rozvoj pedagogů spolupracujících se spolkem. 

o Vylepšovat materiální základnu a prostředí určené pro uskutečňování zájmové vzdělávání. 

 
 
 
D/ Doba trvání spolku 
 
na dobu neurčitou 
 
 
E/ Vznik a zánik členství 
 
 

1. Členem spolku se může stát každý občan, který souhlasí se stanovami. 

2. Členství vzniká na základě písemné přihlášky doručené na adresu sídla spolku. 
3. Členství ve spolku vzniká dnem doručení přihlášky do sídla spolku. 
4. Členství ve spolku zaniká: 

o zánikem spolku, 

o ke dni doručení písemného oznámení předsedovi o vystoupení člena, 

o zrušením členství na základě rozhodnutí 2/3 většiny valné hromady 

o smrtí člena. 

 
 
 
F/ Práva a povinnosti členů 
 
 

1. Práva člena spolku 

o účastnit se Valné hromady členů, 

o podávat návrhy předsedovi a žádat jejich projednání, 

o být informován o činnosti předsedy a celého spolku, včetně hospodaření, 



o být volen a volit do orgánů spolku 

o ze spolku může kdykoli svobodně vystoupit bez udání důvodů dle odst. E bod 4 těchto stanov 

o využívat výhody plynoucí z činnosti spolku 

 

2. Povinnosti člena spolku: 

o dodržovat stanovy spolku, 

o respektovat usnesení předsedy a Valné hromady, 

o platit včas schválené členské příspěvky, jejichž výše a doba splatnosti bude určena na 
zasedání Valné hromady 

 
G/ Organizační struktura a orgány spolku 
 
 

1. 1. Valná hromada spolku (dále jen VH) 

o je nejvyšším orgánem spolku a schází se podle potřeby, minimálně jedenkrát za rok, 

o přijímá usnesení většinou hlasů přítomných členů, 

o tvoří ji všichni členové spolkuí, 

o rozhoduje prostou většinou přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy 

spolku 

o volí předsedu spolku, 

o svolává ji předseda. Předseda je povinen svolat VH vždy do 15 dnů poté, kdy o to požádá 
alespoň 20% z členské základny, 

o schvaluje změnu stanov 

o rozhoduje o zániku spolku 

 

2. předseda spolku 

o je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména 
pak je oprávněn rozhodovat o   otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic 
s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat 
jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech, je volen VH na 
období 5ti let 

o předseda řídí činnost spolku a je jejím statutárním zástupcem, předseda je oprávněn 
vykonávat opatření, která souvisejí se zajištěním běžného chodu spolku 

o předseda může písemně zmocnit výkonem svých pravomocí jiného člena spolku 

 
 

H/ Zánik spolku 
 
 

1. Spolek zaniká, pokud se pro její zánik vysloví alespoň 2/3 většina řádných účastníků Valné hromady 

spolku. 
2. Při zániku spolku rozhodne VH o majetkovém vypořádání, a to v souladu s příslušnými ustanoveními 

OZ. 

 
 
 
I/ Závěrečná ustanovení 
 
 

Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy. 

Účinnost: 1. 12 . 2015 

     


