
Stanovy občanského sdružení 

„Pravý Hradec, o. s.“ 
 

 

1. Název a sídlo občanského sdružení  

1.1. Název: Pravý Hradec, o. s.  (dále pouze "sdružení") 

1.2. Sídlo: Do Klecánek 385, 250 67 Klecany  

 

2. Charakter sdružení 

2.1. Sdružení je dobrovolným nevládním  a neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle 

zákona č. 83 / 1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou 

osobou podle českého práva. 

 

3. Základní cíle sdružení 

3.1. Usilovat o celkový rozvoj kulturního dění, vzdělávání  a zachovávání kulturních tradic města 

Klecany a jeho okolí. 

3.2. Udržení tradice významného obyvatele Klecan, Václava Beneše Třebízského. 

3.3. Vytvořit prostor pro setkávání občanů všech věkových kategorií. 

3.4. Pečovat o rodinu. 

3.5. Pracovat s dětmi a mládeží. 

3.6. Propagovat a prosazovat principy občanské společnosti a trvale udržitelného   způsobu života 

a rozvoje města Klecany. 

3.7. Napomáhat k integraci znevýhodněných skupin občanů do společnosti i k jejich 

osobnostnímu rozvoji včetně přípravy na budoucí povolání.  

 

 

4. Formy činnosti sdružení  

4.1. Hlavní činnosti  

4.1.1. Za účelem zapojení co největšího počtu obyvatel do dění ve městě a ve spolupráci s 

MÚ Klecany a kulturní komisí Rady města, organizovat ochotnická divadelní 

představení a koncerty, kde jako účinkující budou především obyvatelé města Klecan. 

Bude-li na těchto akcích vybíráno vstupné, tak pouze ve formě dobrovolného 

příspěvku, který bude použit k úhradě vzniklých nákladů. 

4.1.2. Organizování  přednášek, masopustů, jarmarků a dalších oslav vztahujících se k 

významným událostem a výročím města. Příjmem sdružení z těchto akcí bude prodej 

tradičního zboží a rukodělných výrobků z kurzů pořádaných sdružením, které se svým 

charakterem budou vztahovat k pořádané akci. Takto získané finanční prostředky 

budou sloužit pouze k pokrytí nákladů spojených s organizací těchto akcí. 

4.1.3. Organizování výchovných, vzdělávacích a relaxačních programů a kurzů pro děti a 

mládež ze sociálně znevýhodněných rodin a národnostních menšin za účelem jejich 

lepší integrace do společnosti a jejich lepšího pracovního uplatnění v dospělosti. 

Pokud bude požadováno kurzovné, potom maximálně do výše nutné k pokrytí 

nákladů. 

4.1.4. Organizování výchovných a relaxačních programů pro děti a mládež i ostatní občany 

Klecan a okolí: vzdělávací kurzy a kroužky pro děti, dospělé i seniory, (hudební 

výchova, výtvarná výchova, výuka jazyků, ochrana životního prostředí, ekologie 

apod.), péče o rodinu (např. organizování akcí pro celé rodiny). Kurzovné nebo 

vstupné bude stanoveno maximálně do výše nutné pro pokrytí nákladů. 

4.1.5. Spolupráce s organizacemi zdravotně postižených, především formou pomoci při 

získávání neplacených dobrovolníků, kteří budou těmto lidem pomáhat s jejich 

integrací do společnosti, např. i formou jednorázové asistence, aby se mohli účastnit 

akcí pořádaných sdružením.  

4.1.6. Spolupráce s jinými sdruženími a spolky podobného zaměření.  



4.1.7. Ve spolupráci s MÚ Klecany zvelebování a okrašlování města Klecany a snaha o 

všestranný rozvoj města. 

 

4.2. Vedlejší činnost 

4.2.1. Jediným účelem vedlejší činnosti bude získávání finančních prostředků k pokrytí 

nákladů hlavních činností blíže specifikovaných v odstavci 4.1. Bude se jednat 

zejména o organizování kulturních akcí typu divadelních představení, koncertů, 

festivalů, výstav, přednášek a drobného doplňkového prodeje zboží. 

4.2.2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona. 

4.2.3. Péče o děti do 3 let věku v denním režimu. 

 

5. Členství ve sdružení 

5.1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve sdružení vzniká na základě 

písemné přihlášky schválené výborem sdružení.  

 

5.2. Člen sdružení má právo: 

5.2.1. účastnit se jednání členské schůze a dalších orgánů sdružení, 

5.2.2. volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,  

5.2.3. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení, 

5.2.4. podílet se na praktické činnosti sdružení. 

 

5.3. Člen sdružení má povinnost: 

5.3.1. dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení, 

5.3.2. aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné 

kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení. 

 

5.4. Členství ve sdružení zaniká:  

5.4.1. doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje ze sdružení na adresu sídla 

sdružení, 

5.4.2. úmrtím člena sdružení, 

5.4.3. zánikem sdružení, 

5.4.4. vyloučením člena sdružení členskou schůzí sdružení v případě, že člen opakovaně i 

přes písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy. 

 

6. Organizační uspořádání 

6.1. Strukturu orgánů sdružení tvoří : 

6.1.1. členská schůze,  

6.1.2. výbor sdružení,  

6.1.3. předseda sdružení. 

 

6.2. Členská schůze  

6.2.1. Členská schůze členů sdružení je nejvyšším orgánem sdružení, schází se nejméně 

jednou ročně, 

6.2.2. schvaluje změny těchto stanov, 

6.2.3. volí členy výboru sdružení, případně je z těchto funkcí odvolává,  

6.2.4. určuje koncepci sdružení a jeho cíle na příští období, 

6.2.5. schvaluje účetní závěrku za uplynulé účetní období a rozpočet na další období, 

6.2.6. každoročně stanovuje doporučenou výši dobrovolných členských příspěvků na 

následujících 12 měsíců, 

6.2.7. rozhoduje o vyloučení člena ze sdružení, 

6.2.8. rozhoduje o členství sdružení v jiných právnických osobách, 

6.2.9. rozhoduje o zániku sdružení dobrovolným rozpuštěním, 



6.2.10. členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou na ní přítomných členů 

sdružení.  

 

6.3. Výbor sdružení 

6.3.1. Výbor sdružení má 3 členy starší 18 let, které volí členská schůze z členů sdružení. 

6.3.2. Výbor sdružení volí ze svého středu předsedu sdružení.  

6.3.3. V případě odstoupení člena výboru, kooptuje výbor jiného člena z řad členů sdružení, 

který bude tuto funkci zastávat do nejbližší členské schůze. 

6.3.4. Rozhodnutí výboru sdružení je přijato, hlasuje-li pro něj celý výbor jednohlasně.  

6.3.5. Výbor sdružení může podle potřeb sdružení rozhodnout o zřízení dalších orgánů 

sdružení (např. kontrolní komise, pokladník,  mluvčí atd.) a o rozsahu pravomocí 

těchto orgánů, případně tyto orgány zrušit. Výbor sdružení pověřuje členy sdružení 

výkonem funkcí v těchto orgánech, případně je z těchto funkcí odvolává. 

6.3.6. Výbor sdružení odsouhlasuje přijímání nových členů sdružení. 

6.3.7. Výbor sdružení pomáhá předsedovi s organizací akcí sdružení a jejich koordinací. 

 

6.4. Předseda sdružení 

6.4.1. Statutárním orgánem sdružení je předseda. Reprezentuje a zastupuje sdružení 

navenek.  

6.4.2. Podepisování za sdružení: dokumenty zavazující sdružení v obchodních vztazích a 

týkající se nakládání s finančními prostředky, podepisuje předseda nebo osoba 

vybavená plnou mocí podepsanou předsedou sdružení.  

6.4.3. Členskou schůzi svolává předseda podle svého uvážení, nejméně však jednou ročně.  

6.4.4. Předseda je povinen do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to písemně 

požádá alespoň jedna třetina členů sdružení. 

6.4.5. Předseda řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené 

mu členskou schůzí. Předseda je oprávněn přijímat veškerá rozhodnutí a opatření 

v souladu s cíli sdružení a s rozhodnutími členské schůze, pokud nejsou těmito 

stanovami nebo rozhodnutím členské schůze výslovně vyhrazena členské schůzi.  

6.4.6. Předseda sdružení je při své činnosti povinen řídit se platnými právními předpisy a 

nařízeními. 

 

7. Územní jednotky sdružení 

7.1. Sdružení nezřizuje žádné územní jednotky s právní subjektivitou.   

 

8. Hospodaření sdružení 

8.1. Občanské sdružení je ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném 

znění, neziskovou právnickou osobou. Případný zisk ze svých aktivit, sponzorské dary a jiné 

příjmy (po odečtení režijních nákladů, výdajů na organizaci, správu a nutné platby) vynaloží 

ve prospěch cílů podle čl. 3. těchto stanov 

8.2. Příjmy sdružení tvoří: 

8.2.1. dobrovolné příspěvky jeho členů,  

8.2.2. dary,  

8.2.3. dotace, granty, státní příspěvky, 

8.2.4. příjmy z  činností blíže specifikovaných v odstavcích 4.1 a 4.2. 

8.3. Za hospodaření sdružení odpovídá předseda sdružení. Sdružení hospodaří podle ročního 

rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí. Předseda je povinen 

zabezpečit nakládání s finančními prostředky sdružení v souladu s platnými právními 

předpisy a těmito stanovami.  

  

9. Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení 



9.1. V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden buď na 

jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení nebo 

rozdělen mezi členy sdružení, přičemž podíl každého člena bude přepočten podle doby jeho 

členství. Převedení majetku na jinou právnickou osobu nebo jeho rozdělení mezi členy 

podléhá souhlasu členské schůze. 

 

 

V Klecanech dne:  

 

Toto znění stanov bylo odsouhlaseno jednohlasně členskou schůzí sdružení konané dne 26. 10. 2010. 

Počet přítomných členů ..7....  z celkového počtu 12 členů. 

 

 

Podpisy: 

 

 

Jméno a příjmení Funkce Adresa Datum narození Podpis 

Zdeňka Tomášová předsedkyně Do Klecánek 385 

250 67 Klecany 

19.10.1951  

Mgr. Alena 

Václavíková 

členka výboru 

sdružení 

V Mexiku 502 

250 67 Klecany 

8.9.1962  

Ing. Renata 

Kunclová 

členka výboru 

sdružení 

Broumarská 39 

198 00 Praha 9 

18.4.1955  

Eva Stanislavová členka sdružení U Kovárny 90 

250 67 Klecany 

9.2.1964  

Blanka Laurychová členka sdružení Moskevská 529/67 

101 00 Praha 10 

2.6.1962  

Jan Holub člen sdružení Nám. V.B. 

Třebízského 657, 250 

67 Klecany 

11.2.1976  

Kristýna Holubová členka sdružení Nám. V.B. 

Třebízského 657, 250 

67 Klecany 

9.10.1977  

Anna Červenková členka sdružení Pod Studánkou 23, 

250 68 Husinec-Řež 

2.8.1978  

Ivana Castleberry členka sdružení Do Klecánek 385, 250 

67 Klecany 

10.5.1976  

Dita Burgetová členka sdružení U louže 575, 250 67 

Klecany 

15.7.1973  

Pavla Křemenová členka sdružení U Háje 182, 250 67 

Klecany 

3.12.1972  

Jan Busch člen sdružení Do Klecánek 37 

250 67 Klecany 

. 

29.7.1979 

 

 

 


