
 

 

STANOVY SPOLKU Nemeleme, z. s. 

 

 

Článek I. Úvodní ustanovení 

1. Název spolku je Nemeleme, z. s. Je možno používat zkrácený název Nemeleme. 

2. Sídlo spolku je v domě č.p. 186, v ulici K Mlýnu v obci Rapotín – tzv. mlýn Reitendorf. 

3. Spolek je zájmovou, společenskou, nezávislou a  nepolitickou organizací. 

4. Spolek je samostatnou právnickou osobou. 

5. Spolek může spolupracovat nebo se sdružovat s obdobnými organizacemi v rámci 

republiky nebo i v zahraničí, spolupracovat s orgány obce, okresu a s ostatními 

organizacemi. 

 

Článek II. Účel a cíle spolku 

1. Účel a cíle spolku jsou: 

(a) Sdružování přátel mlýna v Rapotíně, tzv. mlýna Reitendorf a snaha o jeho rozkvět  

(b) podílení se na rozvoji regionu v oblasti kultury, vzdělávání, životního prostředí, 

zemědělství, turistiky a sportu 

(c) vykonávání veřejně prospěšné činnosti v oblasti práce s dětmi a mládeží a v oblasti 

vzdělávání, školení a osvěty  

(d) vzdělávání a osvěta v oblasti kultury, životního prostředí, zemědělství, turistiky a 

sportu 

(e) propagace regionu na vnitrostátní i mezinárodní úrovni  

(f) ochrana přírody a krajiny 

(g) podpora regionálních značek a produktů  

(h) podpora a vzdělávací aktivity v oblasti řemeslné výroby 

(i) propagace kulturního dědictví 

(j) aktivity v oblasti hudební výchovy a muzikoterapie 

(k) vykonávání rybářského práva ve smyslu zákona o rybářství 

(l) rozvoj a podpora aktivit v oblasti včelařství 

(m) provádění publikační, ediční a vydavatelské činnosti 

(n) spolupráce s vědeckými, vzdělávacími a dalšími odbornými institucemi, orgány 

státní správy a veřejností 

(o) implementace návrhových řešení v boji proti suchu a realizaci adaptačních 

opatření v povodí řeky Moravy v podobě rozšíření opatření na území působnosti 

spolku 

 

2. Za účelem dosažení těchto cílů spolek zejména:  

(a) realizuje projekty a zakázky v oblasti kultury, vzdělávání, ochrany životního 

prostředí, zemědělství, turistiky a sportu 



 

 

(b) kupuje, vlastní a spravuje majetek pořízený k realizaci projektů v zájmovém 

okruhu spolku 

(c) organizuje informační kampaně a podporuje zapojení veřejnosti  

(d) spolupracuje s institucemi, organizacemi i jednotlivci v ČR i v zahraničí 

(e) provozuje vzdělávací a poradenskou činnost, pořádá vzdělávací a kulturní akce  

(f) vykonává vedlejší hospodářskou činnost v souladu s výše uvedenými cíli jako 

podporu své hlavní činnosti a pro hospodárné využití spolkového majetku. 

 

Článek III. Členství 

1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami spolku 

a podají písemnou žádost (přihlášku) o členství. 

2. O přijetí za člena spolku rozhoduje členská schůze. 

3. Členství zaniká: 

(a) vystoupením člena písemným oznámením členské schůzi 

(b) zrušením členství rozhodnutím členské schůze na základě zjevného porušování 

povinností uvedených ve stanovách 

(c) úmrtím člena 

(d) zánikem spolku. 

 

Článek IV. Práva a povinnosti členů 

1. Člen má právo zejména: 

(a) podílet se na činnosti spolku 

(b) být volen ředitelem spolku 

(c) být volen členem výboru 

(d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a vyžadovat jejich řešení 

(e) být informován o činnosti a rozhodnutích orgánů spolku, zúčastnit se zasedání 

členské schůze nebo zasedání výboru. 

(f) navrhovat projekty a žádat o jejich podporu, je-li náplň projektu v souladu s cíli 

spolku. 

 

2. Člen má povinnost zejména: 

(a) dodržovat stanovy spolku 

(b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku 

(c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku 

(d) platit každoročně členský příspěvek ve výši schválené členskou schůzí. 

 

Článek V. Orgány spolku 

1. Orgány spolku, které určují jeho směřování, jsou: 

(a) členská schůze 

(b) ředitel 



 

 

(c) výbor 

 

Článek VI. Členská schůze 

1. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku. 

2. Členská schůze se schází nejméně jedenkrát ročně. 

3. Členskou schůzi svolává ředitel tak, aby pozvánka na členskou schůzi byla členům 

oznámena nejméně 15 dní před jejím konáním. 

4. Členskou schůzi svolá ředitel také z podnětu alespoň jedné třetiny členů spolku nebo 

výboru tak, aby se konala nejpozději do 30 dnů ode dne doručení podnětu, nebo v delší 

lhůtě, která je v podnětu shodně uvedena. Nesvolá-li ředitel členskou schůzi ve lhůtě 

uvedené ve větě předchozí, může členskou schůzi svolat ten, kdo podal podnět. 

5. Není-li členská schůze svolána řádně, nebo není-li dodržena lhůta pro její svolání, může se 

členská schůze konat, souhlasí-li s tím všichni členové.  

6. Členská schůze kromě případů stanovených zákonem a schůzích nebo hlasováním per 

rollam také 

(a) kontroluje činnost spolku a schvaluje finanční uzávěrku 

(b) rozhoduje o změnách stanov spolku 

(c) volí a odvolává ředitele spolku 

(d) volí a odvolává členy výboru, případně též vydává jednací řád výboru 

(e) rozhoduje o přijetí za člena a zrušení členství 

(f) schvaluje zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za minulé období a rozpočet na 

další období 

(g) schvaluje koncepci činnosti spolku 

(h) projednává roční zprávu výboru o výsledcích jeho činnosti 

(i) rozhoduje o zrušení spolku 

(j) rozhoduje o dalších věcech, které si vyhradí 

(k) plní další úkony v souladu s občanským zákoníkem. 

7. Hlasovací právo členů spolku je rovné a rozhoduje nadpoloviční většina všech členů 

spolku.  

 

Článek VII. Ředitel 

a) Do pravomoci ředitele patří všechny ostatní záležitosti, které nejsou těmito 

stanovami přiděleny členské schůzi nebo jinému orgánu. 

b) Funkce ředitele zaniká: 

c) vzdáním se funkce 

d) vystoupením nebo vyloučením ze spolku 

e) úmrtím 

f) odvoláním členskou schůzí a volbou nového ředitele. 

 

Článek VIII. Výbor 

1. Výbor je iniciačním a poradním orgánem spolku. 



 

 

2. Výbor má tři členy, které volí a odvolává členská schůze. Funkční období člena je tři roky. 

Člen výboru může být volen i opakovaně. 

3. Členem výboru se může stát pouze člen spolku. Jeho funkce je neslučitelná s funkcí 

ředitele a likvidátora. 

4. Členové výboru volí ze svého středu předsedu výboru. Předseda výboru jedná za spolek 

vůči řediteli a plní další úkoly stanovené na základě těchto stanov.  

5. Výbor se schází podle potřeby, nejméně jednou ročně. Členové výboru mohou hlasovat i 

korespondenčně, e-mailem. Jednání výboru může být blíže upraveno jednacím řádem 

výboru, který schvaluje členská schůze. 

6. Výbor: 

a. dává podněty ke strategickému směřování činnosti spolku 

b. vyjadřuje se k odborné činnosti spolku 

c. kontroluje hospodaření spolku 

d. z vlastní iniciativy či na žádost ředitele nebo členské schůze dává k předloženým 

záležitostem svá poradní stanoviska či doporučení ke zlepšení 

e. z vlastní iniciativy či na žádost ředitele nebo členské schůze se podílí na přípravě 

vnitřních a strategických dokumentů spolku a vyjadřuje se k nim 

7. V rozsahu své působnosti může výbor či jeho pověřený člen nahlížet do dokladů spolku a 

požadovat od ředitele, členů spolku nebo zaměstnanců spolku informace k jednotlivým 

záležitostem. 

8. Výbor ročně informuje členskou schůzi o výsledcích své činnosti a je oprávněn navrhovat 

členské schůzi usnesení k hlasování. 

9. Zjistí-li výbor nedostatky, upozorní na ně ředitele a/nebo případně členskou schůzi.  

 

Článek IX. Statutární zástupci 

1. Statutárním zástupcem spolku je předseda výboru a ředitel. 

2. Statutární zástupci jednají jménem spolku samostatně a zastupují jej při všech právních 

jednáních, nevyplývá-li z těchto stanov něco jiného. 

 

Článek X. Zásady hospodaření 

1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. 

2. Zdroji majetku jsou zejména: 

a) dary, příspěvky, granty a dotace fyzických a právnických osob 

b) výnosy majetku 

c) příjmy z hospodářské činnosti při naplňování cílů spolku 

3. Za hospodaření spolku odpovídá ředitel, který každoročně předkládá členské schůzi 

zprávu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky 

4. Spolek nakládá s majetkem a finančními prostředky efektivně. 

 

Článek XI. Zánik spolku a vypořádání majetku při zániku 

1. O zrušení spolku rozhoduje členská schůze tříčtvrtinovou většinou všech členů.  



 

 

2. Provádí-li se likvidace, může být případný likvidační zůstatek a majetek organizace 

předán pouze jiné právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku a jež se zabývá 

neziskovou činností 

 

Článek XII. Závěrečná ustanovení 

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. 

2. Stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u 

Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc. 

 

 

 

 

Aktualizace stanov spolku na základě rozhodnutí členské schůze z 29. 09. 2021. 

 

 

 


