STANOVY
Spolku „Strozzi – spolek přátel hořického zámku“

Článek I
Název spolku
„Strozzi – spolek přátel hořického zámku“ (dále jen spolek)

Článek II
Sídlo spolku
náměstí Jiřího z Poděbrad 160, 50801 Hořice

Článek III
Účel spolku
1. Strozzi – spolek přátel hořického zámku je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č.
89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
2. Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace, založená za účelem
naplňování společného zájmu, kterým je péče o hořický zámek v zájmu zachování
kulturního dědictví a jeho důstojné využití pro kulturní potřeby města, především městského
muzea. Spolek se svým názvem s úctou hlásí k odkazu posledního majitele hořického
panství a zámku Petra hraběte Strozziho (1626-1664), který ve své závěti odkázal tento svůj
majetek ve prospěch obecně prospěšného účelu, konkrétně na zřízení vojenské invalidní
nadace.
3. Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech:
a) poradní a pomocnou pracovní činností při rekonstrukci zámku,
b) vyhlášením veřejné sbírky ve prospěch rekonstrukce zámku,
c) organizováním kulturních a osvětových programů pro veřejnost v prostorách zámku,
d) poradní a pomocnou pracovní činností při tvorbě muzejních expozic,
e) pomocí při získávání dotací, sponzorských darů a možností komerčního využití zámku,
f) propagační činností.

Článek IV
Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů
1. Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 15 let.

2. Členství ve spolku vzniká zaplacením členského příspěvku, jehož roční výši stanoví členská
schůze. Tímto okamžikem vznikají práva člena spolku a současně se člen zavazuje plnit
základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství.
3. Práva člena spolku:
a) podílet se na činnosti spolku,
b) spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku,
c) volit orgány spolku,
d) být volen do orgánů spolku,
e) svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku.
4. Povinnosti člena spolku:
a) dodržovat stanovy spolku,
b) podílet se na činnosti spolku,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen,
d) platit členské příspěvky.
5. Členství ve spolku zaniká:
a) předáním písemné odhlášky člena spolku předsedovi spolku. Po zaplacení členského
příspěvku nelze členství ve stanoveném období zrušit,
b) člen může být vyloučen ze spolku rozhodnutím členské schůze při závažném nebo
opakovaném porušování stanov, usnesení a rozhodnutí orgánů spolku nebo jiných členských
povinností.

Článek V
Nejvyšší orgán spolku
1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze svolávaná statutárním orgánem jedenkrát za
rok nebo jinak podle potřeby.
2. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina členů.
Usnesení jsou přijata většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má
jeden hlas.

Článek VI
Statutární orgán spolku
1. Statutární orgán spolku je kolektivní a tvoří jej výbor spolku. Výbor má 7 členů (předseda,
místopředseda, pokladník a 4 členové výboru) a je volen členskou schůzí veřejnou volbou
na období 3 roky. Voleni mohou být členové až po dovršení 18 let věku.
2. Členská schůze je svolána výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to
bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. prosinci předchozího
kalendářního roku, nejpozději však do 30. června každého kalendářního roku.

3. Jménem spolku jsou oprávněni jednat a dispoziční právo k nakládání s účtem mají:
předseda, místopředseda a pokladník. Ve zvláštních případech jsou oprávněni jednat jménem
spolku další členové spolku pověřeni výborem. K platnosti úkonů je třeba alespoň jednoho z
výše uvedených funkcionářů.

Článek VII
Zásady hospodaření spolku
1. Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a
v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.
2. Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných spolkem, sponzorské
dary, dotace.
3. Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v Článku III.
4. Výplaty prostředků provádí pokladník spolku a předkládá je ke schválení výboru spolku.

Článek VIII
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku; za svoji činnost odpovídá pouze členské
schůzi, které předkládá zprávy s návrhy na odstranění zjištěných závad a nedostatků.
2. Kontrolní komise má 3 členy a je volena členskou schůzí na 3 roky. Členy kontrolní komise
nemohou být členové výboru. Členové kontrolní komise volí ze svého středu předsedu na
její ustanovující schůzi.
3. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek
činnost v souladu se stanovami, provozním řádem a právními předpisy. Kontroluje veškerou
činnost a hospodaření spolku a jeho orgánů a provádí revizi účetních dokladů.
4. Kontrolní komise je i odvolacím orgánem. Řeší podané odvolání člena, kterému bylo
uloženo některé opatření pro porušení členských povinností. Rozhodnutí o odvolání včetně
návrhu na opatření předkládá členské schůzi.
5. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů spolku
a požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k
jednotlivým záležitostem.
6. Předseda kontrolní komise má právo zúčastnit se všech schůzí výboru s hlasem poradním.

Článek IX
Zánik spolku
1. Spolek zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí
členské schůze spolku,
b) pravomocným rozhodnutím státních orgánů.
2. Po zániku spolku budou veškeré finanční prostředky po vypořádání závazků převedeny na
organizaci, která má podobné poslání a cíle jako spolek.

Článek X
Závěrečná ustanovení
1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními §
214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).
2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí nebo shromážděním
delegátů.

