
Verze 1 (projednaná členskou schůzí 13.02.2014)
STANOVY SPOLKU

    Pro Prostějov, z. s.

Čl. I
Základní ustanovení

1. Pro Prostějov, z. s. je spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod 
spis. značkou L 16328 (dále jen spolek)

2. Název spolku je: Pro Prostějov, z. s.,
3. Identifikační číslo (IČ): 22753788
4. Sídlem spolku je Prostějov, Hliníky 4, číslo popisné 4278, PSČ 796 01, www adresa je: 

www.proprostejov.eu
5. Spolek je právnickou osobou, jeho kolektivním statutárním orgánem je výbor. Každý člen statutárního 

orgánu může zastupovat spolek ve všech záležitostech samostatně. Ostatní členové spolku mohou 
zastupovat spolek na základě plné moci.

Čl. II
Účel spolku

1. Účelem spolku je vyšší využití potenciálu široké občanské veřejnosti pro zachování udržitelného rozvoje 
Prostějova a jeho okolí, zejména:
a) aktivizace uživatelů Prostějova a okolí k zlepšení veřejného a společenského života;
b) ochrana přírody a krajiny v Prostějově a okolí, ochrana života, kulturních a společenských hodnot;
c) budování informačně otevřené společnosti (získávání, zpracovávání a vzájemné sdílení objektivních 

informací mezi organizacemi a občany v Prostějově a okolí);
d) rozvoj občanské společnosti, demokracie a právního státu (zejména podporou a prosazováním 

aktivní účasti občanů všech věkových kategorií na veřejné správě a prosazováním principů 
transparentnosti a odpovědnosti ve veřejné správě);

e) zvyšování povědomí o Prostějově a hrdosti na město.
2. K dosažení účelu spolku se ve spolku sdružují občané, kteří jsou s městem Prostějovem jakýmkoliv 

způsobem svázáni (rodinně, pracovně, minulostí, spádově, citově…) a kteří cítí zodpovědnost za budoucí 
vývoj života v Prostějově a okolí. Názorová pluralita členů spolku není na škodu, ale spíš ku prospěchu 
věci.

Čl. III 
Formy činnosti

Hlavní formou dosahování výše uvedeného účelu je poskytování obecně prospěšných aktivit v oblasti 
životního prostředí, informatiky a společenského života města Prostějova jako například:
1. účast při tvorbě plánů a projektů v regionu a při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány,
2. kooperace s jinými spolky s podobným účelem,
3. organizování občanských kampaní, veřejných průzkumů a petičních akcí v souladu s účelem spolku,
4. provoz www stránek a soustřeďování a poskytování informací (uvnitř spolku i vně),
5. osvětová, kulturní a společenská činnost,
6. poradenská a výchovná činnost.

Čl. IV
Členství ve spolku

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s jeho 
stanovami.

2. Členy do spolku přijímá výbor spolku. 
3. Na členství ve spolku není právní nárok.
4. Členství ve spolku zaniká:

a) vystoupením oznámeným písemně spolku,
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b) úmrtím,
c) neuhrazením ročního členského příspěvku do 1. dubna příslušného roku,
d) usnesením členské schůze.

Čl. V
Práva a povinnosti členů spolku

1. Práva členů spolku jsou:
a) účastnit se veškeré činnosti spolku,
b) na jednáních ve spolku uplatňovat své návrhy, názory a kritiku, členové spolku jsou si rovni a

při jednání se uplatňují běžné demokratické principy. 
c) dostávat pravidelně informace o činnosti a hospodaření spolku,
d) účastnit se členských schůzí spolku s hlasem rozhodujícím,
e) po dovršení 18 let věku být volen do statutárních a revizních orgánů spolku.

2. Povinnosti členů spolku:
a) podle svých možností se účastnit dobrovolnou prací na činnosti spolku,
b) řídit se stanovami spolku, dbát jeho dobrého jména a nepoškozovat ho svým chováním a 

vystupováním,
c) platit příspěvky na činnost spolku podle pravidel stanovených členskou schůzí spolku. 

Čl. VI
Statutární orgány spolku

1. Statutárním orgánem spolku je výbor.
2. Výbor má 3 až 5 členů podle usnesení členské schůze. Členové výboru mají právo samostatně jednat 

jménem spolku a mohou být v pracovně právním vztahu ke spolku. Výbor ze svého středu volí předsedu.
3. Členy výboru volí valná hromada z členů spolku starších 18 let na období dvou let.

Čl. VII
Ostatní orgány spolku a způsob jednání

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, kterou svolává výkonný výbor spolku nejméně jednou 
ročně, zpravidla do konce března každého roku jako výroční členskou schůzi, jinak podle potřeby 
k projednání závažných otázek. Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to více než 1/4 členů 
spolku. Členská schůze má tato výlučná oprávnění:

a) schvalovat hospodářská pravidla spolku,
b) schvalovat rozdělení hospodářského výsledku spolku za uplynulé účetní období,
c) volit a odvolávat výbor spolku,
d) schvalovat odměny členům výboru,
e) schvalovat převody nemovitého majetku spolku,
f)  měnit stanovy a jednací řád spolku,
g) rozhodovat o zrušení spolku

2. V období mezi členskými schůzemi řídí činnost spolku výbor. Výbor je statutárním orgánem spolku a 
orgánem operativního řízení. Jedná a rozhoduje o všech ostatních otázkách činnosti spolku, které nejsou 
vyhrazeny členské schůzí.

3. Výbor může zřídit v souladu s účelem spolku pracovní skupiny, do nichž mohou být přizváni ke spolupráci i 
nečlenové spolku. Výbor určuje rozsah práv a povinností těchto pracovních skupin a je oprávněn 
kontrolovat jejich činnost.

4. V průběhu roku se konají akce pro veřejnost a pracovní schůzky výboru dle potřeby a dle možností členů, 
podstatné informace jsou zveřejňovány a rozšiřovány elektronicky (internet).

5. Způsob jednání, přijímání usnesení, vydávání stanovisek upravuje jednací řád spolku přijímaný a 
upravovaný členskou schůzí.
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Čl. VIII
Majetek a hospodaření spolku

1. Majetek spolku tvoří:
a) nemovitosti zapsané na jméno spolku v katastrech nemovitostí,
b) movité věci pořízené spolkem, případně získané darem,
c) finanční majetek v pokladně a na bankovních účtech.

2. Spolek hospodaří na základě hospodářských pravidel stanovených na kalendářní rok členskou schůzí 
spolku. 

3. Finanční a hmotné zdroje pro činnost spolku jsou:
a) příspěvky členů,
b) dary a odkazy,
c) dotace státu, kraje nebo obce, dotace jiných organizací, jejichž je členem,
d) výnosy z majetku,
e) zisky z vlastní podnikatelské činnosti.

4. Spolek je účetní jednotkou, o hospodaření spolku vede účetnictví podle zvláštního zákona. 

Čl. IX
Zánik spolku

1. Spolek může zaniknout usnesením členské schůze.
2. Tato členská schůze musí přijmout usnesení o vypořádání aktiv a pasiv spolku a o způsobu užití zůstatku 

majetku a zvolí likvidátora spolku, který vykonává funkci statutárního orgánu spolku až do konečného 
vypořádání aktiv a pasiv spolku. Zůstatek po likvidaci převede neziskové organizaci podle usnesení 
členské schůze. 

3. Pokud spolek zanikne ze zákona, musí být svolána členská schůze spolku, která jedná podle odstavce 2.

Čl. X
Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Spolek byl založen jako sdružení občanů podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ze dne 27. 
3. 1990 v platném znění. Sdružení bylo zaregistrováno MV ČR dne 13.2.2012 pod čj. VS/1-1/87554/12-R

2. Dne 13.2.2014 přijala členské schůze tyto novelizované stanovy podle zákona č. 89/2012 Sb. v platném 
znění.
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