
Spolek za staré Vrahovice 
Stanovy 

 
 
Čl. 1 
Spolek za staré Vrahovice (dále jen spolek) je demokratické společenství sdružující vrahovické 
patrioty. Spolek shromažďuje informace o historii obce, věnuje se osvětové činnosti, ochraně 
přírody a propagaci Vrahovic. Spolek slouží obci. Každý člen je ostatním členům bratrem 
(sestrou). Všichni si vzájemně pomáhají: člen spolku, spolek členovi, členové sobě navzájem. 
 
Čl. 2 
Spolek sídlí na adrese V. Nováka 15, Vrahovice. 
 
Čl. 3 
Práva a povinnosti členů 
Člen má právo účastnit se všech akcí spolku. Člen má právo na informace; má právo seznámit se 
s hospodařením spolku. Člen má právo volit a být volen do funkcí ve spolku. Člen je povinen 
dodržovat stanovy a rozhodnutí sjezdu. Povinností člena je platit měsíční členské poplatky, 
počínaje následujícím měsícem poté, co vstoupí do spolku. O výši členských poplatků rozhoduje 
sjezd. 
 
Čl. 4 
Přijímání a vylučování členů 
O přijímání a vylučování členů rozhoduje schůze. 
 
Čl. 5 
Orgány spolku 
Nejvyšším orgánem spolku je sjezd, který se koná jednou do roka. Může se konat i mimořádně, 
pokud si to přeje více než 2/3 členů. Na sjezdu se rozhoduje o dlouhodobém směřování spolku, 
volí se předseda a případně i další funkcionáři. Volby probíhají tajně, rozhoduje se nadpoloviční 
většinou. Na sjezdu se mohou měnit stanovy, pokud si to přeje více než 2/3 členů.  
 
Čl. 6 
Předseda 
Předseda je nejvyšším představitelem spolku; řídí diskusi ve spolku, na schůzi i na sjezdu a 
zastupuje spolek navenek. Předseda si může určit svého zástupce - místopředsedu, který ho ve 
všech funkcích zastupuje v době jeho nepřítomnosti. 
 
Čl. 7 
Schůze 
V době mezi sjezdy je spolek řízený schůzemi. Schůze je vedená předsedou, nebo jím určeným 
zástupcem. Schůze se musí účastnit aspoň 4 lidé. 
 
Čl. 8 
Hospodaření a účetní 
Hospodaření podléhá dohledu všech členů. Majetek dobrovolně vydaný spolku nelze žádat 
nazpět. Výdaje jsou projednávány na schůzích; musí být schváleny 2/3 členů. Účetní vybírá 
členské poplatky a dary od členů i nečlenů. Účetní má povinnost upozornit členy na výběr 
poplatků. Účetní odpovídá za správnost účetnictví. Účetní vydá peníze, rozhodne-li spolek o 
jejich použití a stvrdí výběr peněz podpisem. Účetní je volen na sjezdu. 
 



Čl. 9 
Čestné členství 
Sjezd může udělit čestné členství (za zásluhy o obec nebo o spolek). Sjezd spolku může odebrat 
čestné členství, pokud čestní členové dělají spolku ostudu. Čestní členové jsou osvobozeni od 
členských poplatků.  
 
Čl. 10 
Zánik spolku 
O zániku spolku rozhoduje sjezd. Pro zánik se musí vyslovit 2/3 členů. V případě zániku spolku 
se všem vrátí to, co do spolku vložili. Dokumenty, týkající se historie Vrahovic a spolku, budou 
věnovány Státnímu okresnímu archivu v Prostějově. O ostatním majetku rozhodne sjezd. 
 
 
Ve Vrahovicích, dne 
 
 
 


