
TERMITI HRONOV, z. s. 
Stanovy spolku 

I. Úvodní ustanovení 
Spolek pro práci s dětmi a mládeží Termiti Hronov (dále jen spolek) vznikl v roce 1999 dle 
zákona 83/1990 Sb. jako dobrovolný spolek především mládeže a také dětí a lidí dobré 
vůle, kterým není lhostejný osud dnešní mladé generace v naší společnosti a chtějí se 
podílet na duchovním, morálním, kulturním, společenském a fyzickém rozvoji dětí 
a mládeže bez jakéhokoliv rozdílu. 

II. Název a sídlo spolku 
1. Spolek má název Termiti Hronov, z. s. 
2. Sídlem spolku je Hronov, ul. Regnerova 56. 

III. Účel spolku 
1. Termiti Hronov je spolek pro práci s dětmi a mládeží. Jeho cílem je alternativní využití 

volného času dětí a mládeže, organizování táborových aktivit. 

IV. Členství 
1. Členství ve spolku je řádné, čestné a členství v Klubu přátel spolku. 
2. Řádným členem spolku se může stát každý občan ČR a cizí státní příslušník 

dobrovolným podáním přihlášky a souhlasem nadpoloviční většiny členů výkonného 
výboru. 

3. Čestným členem spolku se může stát každý občan ČR a cizí státní příslušník, který 
významně přispěl k činnosti spolku nebo k rozvoji oblasti práce s dětmi a mládeží v ČR. 
Kandidáta na čestné členství může navrhnout jakýkoli člen spolku. Čestným členem 
spolku se stává takový kandidát, kterého schválí nadpoloviční většina valné hromady a 
který s tímto členstvím souhlasí. 

4. Členem Klubu přátel spolku se mohou stát všichni občané ČR nebo cizí státní 
příslušníci, kteří nějakým způsobem podporují činnost spolku nebo se na ní podílejí 
nebo podíleli nebo s ním chtějí volně spolupracovat, a kteří o členství v Klubu přátel 
spolku projevili zájem a jejichž členství odsouhlasil nadpoloviční většinou členů 
výkonný výbor. Změnit své řádné členství na členství v Klubu přátel spolku může 
automaticky svým prohlášením řádný člen spolku. O změně řádného členství na 
členství v Klubu přátel spolku může rozhodnout nadpoloviční většinou valná hromada u 
řádného člena, který se po dobu delší než dva roky neúčastní činnosti spolku a neplní 
povinnosti řádného člena spolku. 

5. Členství ve spolku zaniká na základě písemného prohlášení o vystoupení, rozhodnutím 
výkonného výboru o vyloučení při závažném porušení povinností vyplývajících z 
členství, smrtí člena a zánikem spolku. 

6. Neveřejný seznam členů vede výkonný výbor spolku. Do seznamu členů mohou 
nahlížet pouze členové spolku. 

V. Práva a povinnosti člena spolku 
1. Všichni členové jsou si rovni a mají stejná práva a povinnosti, není-li dále stanoveno 

jinak. 
2.  Řádný člen má zejména tato základní práva: 

• účastnit se valné hromady a být informován o všech základních otázkách 
činnosti, 

• volit a být volen do všech orgánů spolku, 
• osobně se podílet na činnosti spolku, 
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• vyjadřovat se svobodně na zasedáních valné hromady ke všem projednávaným 
otázkám, požadovat k nim vysvětlení a podávat návrhy na další činnost spolku. 

3. Čestný člen a člen Klubu přátel spolku má všechna výše uvedená práva s výjimkou 
práva volit a být volen do orgánů spolku. Na valné hromadě má pouze poradní hlas. 

4. Řádný člen má tyto základní povinnosti: 
• svou činností napomáhat realizovat cíle spolku, 
• dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku, 
• dbát, aby svým jednáním nepoškodil dobré jméno spolku. 

5. Čestný člen a člen Klubu přátel spolku má základní povinnost dle svých možností 
a schopností přispívat k činnosti spolku a dbát o dobré jméno spolku. Člen Klubu 
přátel spolku má dále povinnost podílet se dle svých možností na aktivitách Klubu 
přátel spolku. 

VI.     Orgány spolku 
1. Orgány spolku jsou: 

• zasedání členů spolku - valná hromada, 
• výkonný výbor, 
• předseda, 
• místopředsedové. 

VII. Valná hromada 
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a schází se jedenkrát do roka. 
2. Valnou hromadu svolává předseda nebo nadpoloviční většina výkonného výboru. 
3. Valné hromadě přísluší volit a odvolávat své členy ve výkonném výboru, předsedu a 

místopředsedu; všechny volené orgány jsou voleny na období tří let. 
• Projednává a schvaluje zprávu výkonného výboru o činnosti a hospodaření 

spolku v uplynulém období, 
• rozhoduje o dobrovolném rozpuštění spolku nebo o jeho fúzi s jiným spolkem, 
• rozhoduje o předložených návrzích členů či orgánů spolku. 

4. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna více než jedna třetina všech 
řádných členů spolku. 

5. Není-li valná hromada usnášeníschopná, svolá ten, kdo svolal její zasedání, 30 minut 
po jejím plánovaném začátku náhradní valnou hromadu, která je usnášeníschopná při 
libovolném počtu přítomných řádných členů. 

6. Předem ohlášený pořad zasedání lze změnit, souhlasí-li dvoutřetinová většina 
přítomných řádných členů. 

7. Rozhodnutí zasedání valné hromady je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční 
většina přítomných řádných členů. Toto platí i pro záležitosti, které nebyly zařazeny na 
pořad zasedání při jeho ohlášení. 

VIII. Výkonný výbor, předseda a místopředsedové 
1. Výkonný výbor je volen valnou hromadou na dobu tří let. Při volbě valná hromada 

rozhodne o počtu členů výkonného výboru, přičemž počet členů výkonného výboru 
musí být lichý a minimální počet jsou 3 členové. Výkonný výbor zasedá nejméně 
jednou za šest měsíců nebo na žádost předsedy či nadpoloviční většiny svých členů. 

2. Výkonný výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku, je oprávněn jednat jménem 
spolku ve všech věcech a je oprávněn rozhodovat ve všech věcech, které nejsou 
výlučně svěřeny valné hromadě. 

3. Výkonný výbor zejména: 
• zabezpečuje činnost spolku, 
• rozhoduje o uvolňování finančních prostředků na činnost spolku, 
• podává zprávu valné hromadě o své činnosti a odpovídá jí za svou činnost, 
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• je povinen na žádost nadpoloviční většiny členů svolat zasedání valné hromady, 
• schvaluje přijetí nových členů, 
• rozhoduje o vyloučení členů. 

4. V případě, že klesne počet členů výkonného výboru, ne však o více jak polovinu 
zvolených členů, může výkonný výbor kooptovat náhradní členy výkonného výboru. 
Funkční období kooptovaných členů výkonného výboru končí na nejbližší valné 
hromadě. 

5. Výkonný výbor navrhuje valné hromadě ze svého středu předsedu a minimálně dva 
místopředsedy. Předsedu a místopředsedy volí na návrh výkonného výboru valná 
hromada nadpoloviční většinou, a to na období tří let. 

6. Předseda a místopředsedové zejména: 
• zastupují spolek navenek a jednají jeho jménem a to tak, že k napsanému nebo 

vytištěnému jménu spolku připojí svůj podpis vždy dva z nich: 
o buď předseda spolku s jedním z místopředsedů, nebo  
o dva místopředsedové. 

7. Předseda dále: 
• rozhoduje o opatřeních, která nesnesou odkladu, a o učiněných rozhodnutích 

informuje výkonný výbor, 
• řídí hospodářskou činnost spolku, konkretizuje jednotlivé úkoly a kontroluje jejich 

plnění, 
• svolává zasedání valné hromady jedenkrát do roka a výkonného výboru 

nejméně jedenkrát za šest měsíců. 
8. Výkon funkce předsedy či místopředsedů je neslučitelný s výkonem jiné funkce 

v orgánech spolku. 

IX. Zásady hospodaření 
1. Spolek hospodaří s příspěvky členů spolku, s dary, odkazy dědictvím od občanů nebo 

jiných právnických osob a obcí, příspěvky od státu či od jiných organizací a se 
sponzorskými dary podle pravidel příslušných právních předpisů. 

2.  Spolek může vykonávat vedlejší hospodářskou činnost. 
3. Finanční prostředky spolku jsou vedeny na korunovém účtu a budou vynakládány 

pouze za účelem uvedeným ve stanovách. 
4. Za hospodaření s finančními prostředky odpovídá zvláště výkonný výbor a předseda. 
5. Zprávu o hospodaření projedná a schvaluje valná hromada jedenkrát za rok. 

X. Zánik spolku 
1. Spolek zaniká na základě rozhodnutí dvoutřetinové většiny valné hromady 

o dobrovolném rozpuštění nebo fůzí spolku s jiným spolkem. 
2. V případě likvidace je určen likvidátor, který provede vyrovnání všech závazků 

a pohledávek. Současně převede zbývající movitý i nemovitý majetek a finance na 
Římskokatolickou farnost Hronov se sídlem Regnerova 56, Hronov, IČ 46524002.  

XI. Závěrečná ustanovení 
Stanovy spolku jsou závazné pro všechny orgány spolku. 
 
 
V Hronově dne ………………………… 
 
 
……………………………      …………………………… 
     předseda spolku                  místopředseda spolku 
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