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Stanovy spolku RR49, z.s. 

 

Článek I. 

Název a sídlo 

RR49, z.s. (dále jen „spolek“) má své sídlo na adrese Sadová 149, Zlín, PSČ: 760 01. 

 

Článek II. 

Účel spolku 

Účelem spolku je: 

a) šíření křesťanských hodnot, 

b) organizace a zprostředkování vzdělávacích a kulturních akcí, shromažďování a zprostředkování přístupu 

k informacím užitečným pro studenty, 

c) podpora tuzemských a zahraničních studentů a mládeže, 

d) podpora zdravého životního stylu, 

e) podpora dobrovolnické činnosti, 

f) vytváření kontaktů a spolupráce s dalšími tuzemskými organizacemi. 

 

 

Článek III. 

Hlavní činnost spolku 

a) vytváření společenství studentů a absolventů vysokých škol a vyšších odborných škol, 

b) osvětová, informační, propagační a vydavatelská činnost, 

c) zajištění provozu studentského klubu Pod Kánoí, který je sídlem spolku a slouží jeho kulturním, 

vzdělávacím a společenským aktivitám, 

d) zajištění účelného využití volného času mládeže, 

e) získávání prostředků pro rozvoj vlastní činnosti. 

 

Článek IV.  

Členství 

1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba římskokatolického vyznání (tj. pokřtěna 

v římskokatolické církvi), právně způsobilá a která dosáhla 18 let věku, bez rozdílu pohlaví, politického  

a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. 

 

2. Člen spolku přijímá za své a nese odpovědnost za účel a činnosti spolku vyjádřené ve stanovách spolku, 

účastní se práce ve spolku.  

 

3. Návrh na přijetí za člena spolku schvaluje rada spolku, tj. Olymp. 

 

4. Členství ve spolku zaniká vystoupením ze spolku ústní formou, vyloučením ze spolku, úmrtím člena nebo 

zánikem spolku.  
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5. Členská schůze spolku má právo odejmout členství tomu, kdo se po dobu delší než 6 měsíců neúčastní 

práce spolku, aniž by mu v tom bránily závažné důvody, případně svým jednáním porušuje účel a činnosti 

spolku nebo zanedbává členské povinnosti. 

  

6. Člen spolku má právo:  

a) volit a být volen podle stanov spolku 

b) podílet se na praktické činnosti spolku 

c) účastnit se jednání členské schůze 

d) předkládat připomínky, návrhy a podněty spolku 

  

6. Člen spolku má povinnosti:  

a) dodržovat stanovy spolku 

b) aktivně se podílet na plnění účelu a činností spolku 

c) svědomitě vykonávat funkce ve spolku 

 

Článek V.  

Orgány spolku  

 

Členem orgánů spolku mohou být pouze členové spolku. Jednotlivé orgány jsou: předseda spolku   

a členská sch ůze. 

 

1. Předseda spolku 

a) předseda je statutárním orgánem spolku, zastupuje spolek vůči třetím osobám či orgánům státní správy, 

podepisuje za spolek, jedná jménem spolku, svolává a předsedá členské schůzi, archivuje veškeré zápisy ze 

zasedání členské schůze, 

b) za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen, 

c) předseda spolku je volen členskou schůzí, a to vždy na období jednoho roku, přičemž může být do této 

funkce zvolen i opakovaně. 

 

2. Členská schůze 

a) je nejvyšším a výkonným orgánem spolku, jedná se o schůzi všech jeho členů, 

b) má nejméně 5 členů, 

c) volí ze svého středu předsedu spolku, 

d) navrhuje program členské schůze, 

e) má právo volit a odvolávat předsedu a jednotlivé členy, 

f) rozhoduje o změnách a doplnění stanov, 

g) rozhoduje o zániku spolku, 

h) je povinna uveřejnit termín a místo konání členské schůze alespoň 1 měsíc před jejím konáním, a to 

formou zveřejnění na internetových stránkách spolku, 

i) členská schůze může být svolána i mimořádně, pokud o to požádá minimálně 1/3 členů spolku, popř. 

předseda spolku, a to do dvou měsíců od doručení žádosti o svolání, 

j) o jednání členské schůze je nutno pořídit zápis, který podepisuje předseda spolku, 
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k) stanoví výši členského příspěvku člena spolku na příslušný kalendářní rok, 

l) členská schůze je usnášení schopná, účastní-li se jejího zasedání alespoň polovina všech členů spolku; 

členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, 

m) každý člen má při rozhodování jeden hlas a hlasy členů jsou si rovny. 

 

Článek VI.  

Zásady hospoda ření 

 

1. Spolek může nabývat hmotný i nehmotný majetek.  

2. K finančnímu zabezpečení činnosti spolku slouží zejména:  

a) příspěvky vybírané od svých členů, 

b) dobrovolné dary, odkazy a dědictví od občanů nebo jiných právnických osob a obcí, 

c) příspěvky od státu či od jiných organizací a sponzorské dotace podle pravidel příslušných právních 

předpisů, 

d) případné výnosy majetku. 

3. Za hospodaření odpovídá členská schůze spolku.  

4. K zajištění svého účelu a činnosti může spolek zaměstnávat pracovníky podle platných pracovněprávních 

předpisů.  

 

Článek VII.  

Způsob majetkového vypo řádání p ři zániku spolku 

 

1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem podobného zaměření na 

základě rozhodnutí členské schůze spolku.  

 

2. Spolek může být zrušen pouze usnesením členské schůze, na které je přítomna nadpoloviční většina 

členů RR49, z.s., příp. rozhodnutím soudu. 

  

3. V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden rovným dílem na 

Římskokatolickou farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně a na Vysokoškolské katolické hnutí  

Česká republika, o.s. 

 

Ze dne: 1. 2. 2015 

 

Platnost od: 26. 3. 2015 

 

 

 

 

Stanovy zapsal: Ing. Petr Chvatík      Stanovy ověřila: Eva Svačinová 


