
STANOVY 
občanského sdružení SPOLEK RODÁKŮ A PŘÁTEL 

MĚSTA LYSÁ NAD LABEM 
 
Občanské sdružení s názvem Spolek rodáků a přátel města Lysá nad 
Labem (dále jen Občanské sdružení) je samostatnou právnickou osobou  se 
sídlem v Lysé nad Labem. Působnost sdružení se vztahuje na území města 
Lysá nad Labem a jeho okolí. 

Článek I. – Poslání a cíle sdružení  

Posláním Občanského sdružení  je: 
a) pěstovat povědomí občanů o významných osobnostech, stavbách, 

skutcích minulosti i současnosti 
b) spoluvytvářet občanskou sounáležitost 

Hlavní úkoly: 

pořádat společenské akce různorodého charakteru připomínající uvedené 
cíle 

vyhledávat další zasloužilé osobnosti – rodáky nebo v městě působící – a 
popularizovat je 

iniciovat u příslušných orgánů údržbu historických objektů 

podporovat publikační činnost související s posláním Občanského sdružení 

spolupracovat s kulturními a společenskými organizacemi, institucemi, 
školami místními podnikateli apod. k uplatňování uvedených cílů. 
Napomáhat těmto organizacím k uskutečňování akcí souvisejících 
s vlastními cíly sdružení 

navazovat a udržovat kontakty s městy v České republice i v zahraničí, 
které svými osobnostmi naše města spojují. 

Článek II. – Členství v Občanském sdružení 

 
l. Členství Občanského sdružení je řádné. 
2. Řádným členem Občanského sdružení se může stát každý občan ČR i 

jiného státu, který se dobrovolně přihlásí za člena a zaváže se plnit 
stanovy sdružení. Řádným členem se může stát pouze osoba fyzická. O 
vzniku řádného členství rozhoduje rada. 



3. Členství řádné zaniká: 
a) vzdáním se členství 
b) úmrtím 
c) vyloučením v případě závažného porušení členských povinností. O 

vyloučení rozhodne rada Občanského sdružení a proti rozhodnutí se 
lze odvolat do 15 dnů k členské valné hromadě. Rozhodnutí valné 
hromady je konečné. 

Článek III. – Práva a povinnosti členů 

1. Řádní členové mají zejména tato práva: 
- od věku 15 let volit a od 21 let být volen do orgánů Občanského 

sdružení 
- účastnit se akcí pořádaných Občanským sdružením a podílet se na všech 

výhodách členství 
- předkládat návrhy a podněty k činnosti Občanského sdružení a k rozvoji 

města Lysá nad Labem 
2. Povinnosti řádného člena Občanského sdružení jsou zejména: 
- plnit úkoly plynoucí ze stanov 
- účastnit se aktivně a iniciativně činnosti Občanského sdružení 
- plnit řádně přijaté závazky pro zajišťování akcí 

Článek IV. – Orgány sdružení 

1. Valná hromada 
2. Rada sdružení 
3. Revizní komise 
4. Předseda 
5. Jednatel 
6. Hospodář 

Článek V. -  Valná hromada 

Valná hromada je nejvyšší orgán Občanského sdružení, kterou svolává 
rada Občanského sdružení jedenkrát za rok. 
Mimořádnou valnou hromadu svolává rada z vlastní iniciativy, nebo 
požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů sdružení. 
Svolání řádní i mimořádné valné hromady oznámí rada členům nejméně 
jeden měsíc předem. 



Řádný člen Občanského sdružení může písemně pověřit jiného řádného 
člena sdružení svým zastupováním při hlasování. Pověřený člen před 
zahájením valné hromady předloží předsednictvu pověřovací listinu. 
Valná hromada se usnáší prostou většinou přítomných. Pouze při 
rozhodování o zrušení  sdružení rozhoduje dvoutřetinová kvalifikovaná 
většina přítomných řádných členů –zastupování v tomto případě je 
nepřípustné. 
Valná hromada:  

schvaluje stanovy, vykládá je, případně provádí změny 

schvaluje zprávy rady o činnosti  Občanského sdružení a jeho hospodaření 

schvaluje zprávu revizní komise 

rozhoduje s konečnou platností spory a stížnosti členů Občanského 
sdružení 

volí radu Občanského sdružení v počtu 5 řádných členů a tříčlennou 
revizní komisi. 

Článek VI. – Rada sdružení 

Rada je nejvyšší orgán Občanského sdružení v době mezi valnými 
hromadami. 
Rada volí na tříleté období ze svého středu předsedu, jednatele a 
hospodáře. 
Schází se minimálně čtvrtletně a usnáší se platně za přítomnosti 
nadpoloviční většiny členů a to prostou většinou. 
Rada rozhoduje zejména: 

o ročním plánu činnosti a rozpočtu Občanského sdružení 

schvaluje rozbory o činnosti a hospodaření Občanského sdružení 

Článek VII. – Revizní komise 

Revizní komise je tříčlenná a volí si ze svého středu předsedu. Předseda 
svolává komisi čtvrtletně, vždy před zahájením zasedání rady. Revizní 
komise dohlíží nad zákonností jednotlivých opatření výboru a jejich soulad 
se stanovami, dohlíží na přípustnost jednotlivých hospodářských operací a 
provádí pravidelně revize hospodaření. Předseda komise nebo jím určený 
zástupce se může zúčastnit všech zasedání rady. 
 



 

Článek VIII. – p ředseda, jednatel, hospodář 

Předseda –   reprezentuje sdružení na veřejnosti, je jedním ze statutárních 
zástupců. Svolává radu, řídí  její jednání, předkládá zprávu o činnosti a 
hospodaření valné hromadě 
Jednatel –    reprezentuje sdružení na veřejnosti, je druhým statutárním 
zástupcem. Zodpovídá za řízení činnosti sdružení, plnění plánu činnosti, 
dodržování rozpočtu, zajišťování finančních prostředků, zodpovídá za 
majetek Občanského sdružení, včetně jeho evidence. Zastupuje předsedu. 
Hospodář -   vede účetnictví Občanského sdružení, podílí se na 
sestavování rozpočtu, dbá na jeho dodržování, účelnost vynakládání 
prostředků, zpracovává ekonomické rozbory. Zastupuje jednatele. 

Článek IX. - Hospodaření sdružení 

Zdrojem finančních prostředků jsou: 
1. dotace Městského úřadu Lysá n. Lab. 
2. sponzorské dary 
3. úroky z kont 
4. dobrovolné členské příspěvky 
Finanční prostředky jsou soustředěny na vlastním bankovním kontě a 
nakládat s nimi jsou oprávněny osoby určené radou Občanského sdružení. 
Občanské sdružení je účetní jednotkou, která vede jednoduché účetnictví. 

Článek X. - Ukončení činnosti 

O zániku sdružení a o způsobu naložení s peněžním zůstatkem rozhodne 
valná hromada dvoutřetinovou kvalifikovanou většinou přítomných 
řádných členů Občanského sdružení  – zastupování v tomto případě je 
nepřípustně. 
Občanské sdružení může zaniknout také úředním rozhodnutím. 

Článek XI. – Závěrečná ustanovení 

1. Stanovy jsou závazné pro všechny řádné  členy a všechny orgány 
sdružení. 

2. Změny ve stanovách je oprávněna provádět pouze valná hromada 
rozhodnutím nadpoloviční většiny. 

3. Tyto stanovy nabývají platnost po zaregistrování u MV ČR. 


