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Stanovy spolku Gesou z.s. 

 

Čl. I  
Název a sídlo 

Název zapsaného spolku je Gesou z.s. (dále jen ”spolek”). Sídlem spolku je Skalická 1471, 47301 Nový 
Bor. 

Čl. II 
Účel spolku 

Účelem spolku je realizace, podpora a financování projektů zaměřených na následující společensky 
prospěšné oblasti: 

 podpora a zkvalitňování života rodin s dětmi, života dětí a mladistvých, života sociálně 
znevýhodněných skupin občanů, zejména dětí a mladistvých bez rodin a z rodin neúplných, 
seniorů, nemocných a občanů v hmotné a sociální nouzi 

 podpora a rozvoj občanské společnosti, budování etických a humanitárních hodnot ve 
společnosti včetně podpory politických subjektů 

 podpora a rozvoj životního prostředí v obcích a krajích na území České republiky, včetně 
obnovy památek, obnovy a rozvoje infrastruktury a obnovy a rozvoje občanské vybavenosti, 

a to jak projektů vlastních, tak i projektů jiných subjektů. 

 

Čl. III  
Hlavní činnost spolku  

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel 
je naplňován zejména prostřednictvím: 

 poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství  

 osvětovou a vzdělávací činností, pořádáním seminářů, přednášek a konferencí 

 pořádáním společenských, kulturních a sportovních akcí 

 pořádáním benefičních akcí a sbírek 

 organizováním kampaní a petičních aktivit 

 vydáváním a distribucí publikací, brožur, letáků a dalších materiálů 

 zapojením dobrovolníků a podporou dobrovolnictví 

 praktickou spoluprací s jinými subjekty 

 financování politických stran, hnutí a dalších politických subjektů 

 hmotnou i nehmotnou podporou projektů jiných subjektů, jejichž cíle jsou blízké cílům spolku 

Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze. 

 

Čl. IV 
Členství ve spolku 

1) Členem spolku může být pouze fyzická osoba starší 15 let. Členství ve spolku vzniká na základě 
schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o přijetí nového člena rozhoduje na svém 
nejbližším zasedání. Pro přijetí nového člena je potřeba souhlas nejméně 2/3 všech členů spolku. 
Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.  

2) Člen má právo 

 účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován 

 účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen 

 předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku 

 podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku 
3) Člen má povinnost 

 dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku, 

 aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v 
rozporu se zájmy spolku, 

 aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce 
4) Členství zaniká 

 doručením písemného oznámení člena o vystoupení předsedovi 
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 rozhodnutím členské schůze o vyloučení 

 úmrtím člena 

 zánikem spolku 
 

Čl. V 
Orgány spolku 

Orgány spolku jsou: 

 členská schůze 

 předseda, který je zároveň statutárním zástupcem spolku 
 

Čl. VI 
Členská schůze 

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Členskou schůzi svolává předseda spolku podle 
potřeby, nejméně však jednou ročně. Členskou schůzi svolá předseda také, požádá-li o to písemně 1/3 
členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější. 

2) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů spolku. Členská schůze 
přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny 
přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. 

3) Členská schůze může přijímat svá rozhodnutí také per rollam (mimo zasedání) korespondenčně (v 
písemné podobě). Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho 
posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen spolku vyjádřit. Tato 
lhůta nesmí být kratší než 10 pracovních dnů. K platnosti písemného hlasování se vyžaduje vyjádření 
člena s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující 
plné znění návrhu rozhodnutí. Statutární orgán oznámí členům spolku písemně nebo jiným vhodným 
způsobem výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého 
usnesení. Při hlasování per rollam je rozhodnutí přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví nejméně 2/3 
všech členů spolku.  

4) Členská schůze může svým usnesením změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy. 
5) Členská schůze 

 schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí těchto 
rozhodnutí je potřeba souhlas nejméně 2/3 všech členů spolku 

 volí předsedu a odvolává jej 

 schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za minulé období 

 schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů 

 určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období 

 

Čl. VII 
Předseda spolku 

1) Předseda spolku je statutárním orgánem spolku. Předseda je oprávněn za spolek jednat ve všech 
věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně 
dispozic s majetkem spolku. Za spolek může jednat také předsedou písemně pověřený člen spolku.  
Osoby oprávněné jednat jménem spolku mohou v odůvodněných případech udělit plnou moc k 
zastupování další osobě. 

2) Předseda je volen členskou schůzí na dobu 5 let. Předseda může být odvolán rozhodnutím členské 
schůze i před uplynutím 5-ti letého funkčního období. 

 

Čl. VII 
Zásady hospodaření 

Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na 
činnost spolku. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností 
podle těchto stanov a rozpočtem spolku. 

Čl. IX 
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku 

V případě zániku spolku bude případný zbylý majetek po likvidaci spolku bezplatně převeden na základě 
rozhodnutí členské schůze na jinou neziskovou právnickou osobu, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. 


