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Královéhradecký spolek přátel parních strojů 

 
S T A N O V Y   S P O L K U 
  
Čl.1 – Úvodní ustanovení 
 1 .1 
Královéhradecký spolek přátel parních strojů je spolkem vzniklým transformací občanského 
sdružení Královéhradecký klub přátel parních strojů, IČ 26665484. 
Ve smyslu zákona č.89/2012 Sb - NOZ je osobou právnickou. 
Název spolku je Královéhradecký spolek přátel parních strojů  
1.2 
Sídlo spolku je na adrese 50002 Hradec Králové, Škroupova 726 
 
Čl.2 – Cíle a činnosti spolku 
2.1 
Účelem spolku je činnost, sdružující osoby za účelem prosazování společných zájmů. 
Konkretně tu jde o občany, zajímající se o parní  a jiné stroje. 
Těm napomáhá v jejich technickém růstu, hájí jejich odborné zájmy a umožňuje jejich 
vzájemný styk. 
Pořádá také se svou činností související akce (výstavy, přednášky, setkání vlastníků 
historických strojů, burzy, poznávací zájezdy a podobně. 
Spolek provozuje Dětskou železnici. 
Činností spolku je v omezené míře i činnost výdělečná, s tím, že zisk z ní je použit k  
financování vlastní činnosti a správy spolku. 
Vedle členů může mít spolek případně i zaměstnance.  
KHSPPS také spolupracuje  s ostatními organizacemi podobného zaměření. 
 
Čl.3 – Spolkové členství. Práva a povinnosti členů.  
Vznik členství 
Členem spolku se může stát každá svéprávná osoba starší patnácti let, která souhlasí s jeho 
cíli a stanovami, a chce se na jeho činnosti podílet. 
Členství vzniká přijetím za člena na základě rozhodnutí výboru.spolku. 
 
Členská práva 
- účastnit se schůzí a dalších spolkem pořádaných akcí 
- hlasovat na schůzích 
- volit a být volen do orgánu spolku  
- podílet se na činnosti spolku 
- předkládat spolku návrhy a doporučení 
- obracet se na orgány spolku se stížnostmi 
- získávat informace o spolkové činnosti 
- přijímat metodickou i materiální pomoc, odměny i náhrady - podmíněné možnostmi spolku.  
 
Členské povinnosti 
- řídit se stanovami a usneseními spolku 
- v rámci svých možností se dobrovolně  podílet na práci pro spolek- s převzetím osobní  
  odpovědnosti 
- nepoškozovat dobrou pověst a zájmy klubu 
- dodržovat pravidla morálky a slušnosti, dbát zásad kamarádství 
- platit včas stanovené spolkové příspěvky. 
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Zánik členství 
Členství ve spolku zaniká: 
- rezignací člena na spolkové členství 
- neuhrazením spolkového příspěvku do 31.3 následujícího roku za rok minulý 
- vyloučením člena členskou schůzí při závažném porušení jeho povinností  
- úmrtím člena 
- zánikem spolku. 
 
Čl.4 – Řídící orgány spolku 
Řídícími orgány spolku  jsou: 
- členská schůze spolku jako orgán nejvyšší, 
- výbor spolku jako orgán výkonný a jeho předseda jako orgán statutární. 

. 
4.1 Členská schůze 
Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku. 
Svolává ji výbor, a to každoročně. Mimořádně musí být svolána na základě požadavku 
nadpoloviční většiny členů spolku, a to nejpozději do tří měsíců od předložení požadavku. 
Členská schůze: 
- schvaluje zprávy o činnosti, hospodaření i zprávu revizní 
- schvaluje zásady rozvoje spolku 
- jednou za dva roky volí výbor spolku a revizora  
- rozhoduje o změnách stanov spolku 
- rozhoduje o vyloučení člena spolku 
- rozhoduje o sloučení spolku s jiným spolkem nebo o jeho zrušení. 
Každý člen spolku má jeden hlas a hlasovací právo členů  je rovné. 
Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se volby zúčastní  nadpoloviční většina členů 
spolku. Do výsledků hlasování se započítávají hlasy přítomných i těch, kteří se omluvili 
a k výborem jim předloženým návrhům (kandidátce výboru, změně stanov a podobně)  
se vyjádřili písemně. Jejich hlasovací lístek musí být v tom případě podepsán a předán 
výboru před započetím schůze. 
K rozhodnutí je potřeba prosté většiny hlasů – ve věcech změny stanov, dobrovolného  
rozpuštění spolku či sloučení s jiným spolkem pak dvou třetin hlasů na volbě zúčastněných. 
Pokud není členská schůze schopná usnášení, je do patnácti dnů svolána opakovaně.  
Opakuje-li se situace, přebírá její pravomoci výbor. 
 
4.2 Výbor spolku 
Výbor je výkonným orgánem spolku. 
Řídí činnost spolku v období mezi členskými schůzemi a členstvu za svoji činnost plně 
odpovídá. 
Výbor má nejméně tři členy a počet jeho členů musí být vždy lichý. Svolává ho dle potřeby 
jeho předseda, který je statutárním zástupcem spolku. 
Výbor zejména: 
- svolává členskou schůzi 
- rozhoduje o přijetí nového člena spolku 
- volí ze svého středu předsedu, který je individuálním statutárním orgánem spolku 
- v případě uvolnění místa člena výboru kooptuje na uvolněné místo na dobu do příštích voleb  
  jiného člena spolku, 
- nakládá účelně s finančními prostředky spolku do výše jeho aktiv – řídí se přitom rozpočtem 
- rozhoduje o výši spolkových příspěvků. 
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Výbor je usnášeníschopný, pokud je na jeho schůzi přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 
Rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných – při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 
 
4.3 Kontrolní orgán spolku 
Kontrolním orgánem spolku je nezávislý revizor. 
Ten pak  zejména: 
- vykonává nezávislý dohled nad dodržováním stanov a řádným hospodařením spolku 
- má právo účastnit se jednání výboru spolku 
- upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění 
- pro členskou schůzi připravuje a na ni podává revizní zprávu 
 
Čl.5 – Hospodaření spolku 
Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem a financemi. 
Využití všeho je možné pouze k plnění cílů spolku. 
Zdroji jeho financování jsou zejména: 
- spolkové příspěvky 
- granty , dary a příspěvky státních orgánů, obcí, občanů, právnických a fyzických osob 
- příjmy z činností klubu – zejména ze vstupného při akcích, provozu Dětské železnice,  
  reklamy 
- výnosy z majetku 
- výnosy z kapitálových vkladů a úroků. 
Finanční prostředky tvoří ty, které jsou uloženy na kontě u výborem zvoleného finančního 
ústavu a hotovost. 
S kontem i hotovostí může nakládat předseda jako statutární orgán, případně další výborem 
pověření členové i výboru a spolku. 
Účetní evidence může být  svěřena smluvně i účetní kanceláři. 
  
Čl.6 – Zánik spolku 
Spolek zaniká: 
- sloučením s jiným spolkem 
- dobrovolným rozpuštěním 
- pravomocným rozhodnutím soudu o jeho rozpuštění 
 
Tato nová podoba stanov byla schválena členskou schůzí dne 15.dubna 2015 
 
 
          
 
         ………………. 

Ladislav Šedivý 
         předseda spolku 
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Přílohy: 
- návrh na transformaci spolku 
- zápis z valné hromady o změně názvu a stanov 
- návrh nových stanov 
- prohlášení statutárního orgánu 
- živnostenský list 
- souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku a výpis z KN 


