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STANOVY SPOLKU  
Novohradsko - Doudlebsko, z.s. 

 
Část první - OBECNÁ USTANOVENÍ 

I. 
Základní ustanovení 

 
1.) Novohradsko - Doudlebsko, z.s. je korporací (spolkem) jehož právní poměry se řídí zejména 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a těmito stanovami.   
 
2.) Tyto stanovy upravují název, sídlo, cíle činnosti, organizaci a zásady hospodaření 
Novohradsko – Doudlebsko, z.s. 
 
3.) Název spolku zní: Novohradsko - Doudlebsko, z.s. Pro účely těchto stanov bude spolek 
označován jako „Spolek“.  
 
4.) Sídlem Spolku je  Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny.  Do spolkového rejstříku se však 
navrhuje zapsat plnou adresu sídla Spolku.  

II. 
Poslání, cíle a úkoly Spolku 

 
1.) Spolek je dobrovolným spolkem neziskového charakteru, jehož hlavním posláním a hlavním 
cílem je koordinace rozvoje turistické destinace  Novohradsko a Doudlebsko  
 
2.) Aby Spolek dosáhl poslání a cíle uvedeného v předchozím odstavci tohoto článku stanov, je 
povinen plnit zejména následující úkoly a vykonávat zejména následující činnosti: 

 
a) Koordinace rozvoje regionu Novohradsko a Doudlebsko ve všech oblastech.  
b) Rozvoj a propagace regionu Novohradsko a Doudlebsko a jeho turistického potenciálu.  
c) Vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny.  
d) Ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro 

rozvoj turistického ruchu. 
e) Služby při financování projektů k rozvoji regionu Novohradsko a Doudlebsko. 
f) Posuzování projektů k rozvoji regionu Novohradsko a Doudlebsko. 
g) Příprava a podávání žádostí přispívajících k rozvoji regionu Novohradsko a Doudlebsko.  
h) Koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu Novohradsko                   

a Doudlebsko.  
i) Tvorba informační databanky ke shromažďování informací prospěšných k rozvoji 

regionu Novohradsko a Doudlebsko.  
j) Součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu Novohradsko                     

a Doudlebsko.  
k) Příprava informačních a metodických materiálů.  
l) Vlastní ediční činnost 
m) Výchova a vzdělávání. 
n) Spolupráce na rozvoji lidských vztahů.  
o) Spolupráce, koordinace a rozvoj informačních center v regionu Novohradsko                     

a Doudlebsko. 
p) Atestování služeb v oblasti cestovního ruchu poskytovaných v regionu Novohradsko           

a  Doudlebsko za účelem zajištění kvality a standard služeb 
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q) Atestování produktů a výrobků v regionu Novohradsko a Doudlebsko za účelem zvýšení 
informovanosti a prestiže regionu Novohradsko  a  Doudlebsko.  

r) Komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu 
Novohradsko a Doudlebsko. 

s) Poradenská činnost. 
t) Spolupráce s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu Novohradsko a Doudlebsko.  

 
III. 

Veřejná prospěšnost Spolku 
 

1.) Spolek je veřejně prospěšnou právnickou osobou, jejímž posláním je přispívat vlastní činností 
k dosahování obecného blaha a nabývat majetek z poctivých zdrojů a hospodárně využívat své 
jmění k veřejně prospěšnému účelu ve smyslu ustanovení § 146 občanského zákoníku. 
 
2.) Spolek usiluje o zápis statusu své veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku. Za tím účelem 
se zavazuje splnit všechny podmínky stanovené příslušným právním přepisem.  
 
3.) Spolek následně bude usilovat o udržení svého statusu veřejné prospěšnosti, tento 
v budoucnu naplňovat tak, aby nebyly dány podmínky pro výmaz statusu veřejné prospěšnosti 
z veřejného rejstříku.  
 
4.) Získá-li Spolek  status veřejné prospěšnosti zápisem do veřejného rejstříku, je Výkonný výbor 
oprávněn doplnit název Spolku o údaj o veřejné prospěšnosti Spolku, aniž bude jinak změněn 
název Spolku.  

 
IV. 

Právní postavení a hospodaření Spolku 
 

1.) Spolek je právnickou osobou se samostatnou právní osobností. Vnitřní právní poměry Spolku 
se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

 
2.) Spolek vykonává hlavní činnost za účelem dosažení svého poslání, svých cílů a pro splnění 
úkolů určených těmito stanovami. Žádná z hlavních činností Spolku není podnikáním                   
a nesměřuje k dosažení zisku. Hlavní činnosti Spolku jsou činnosti uvedené v článku II. odst. 2) 
těchto stanov.  
 
3.)  Finanční prostředky pro výkon hlavních činností Spolku získává především, nikoli však 
výlučně, z:  

a) členských příspěvků 
b) dotací z veřejných rozpočtů či fondů Evropské unie 
c) darů od fyzických či právnických osob 
d) příspěvků a dotací od orgánů veřejné správy a samosprávy 
e) úvěrů či zápůjček poskytovaných peněžními ústavy či jinými subjekty 
f) zisku vytvořeného vedlejšími činnostmi Spolku. 

 
4.) Dojde-li při výkonu hlavní činnosti k dosažení příjmu, je Spolek povinen tento příjem použít 
k úhradě nákladů na svou činnost, k úhradě nákladů spojených se správou a údržbou svého 
majetku, anebo k úhradě nákladů spojených s rozvojem své činnosti. 
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5.) Za účelem získání prostředků k výkonu svých hlavních činností může Spolek vykonávat i 
vedlejší činnosti, které mohou směřovat k dosažení zisku. Mezi vedlejší činnosti patří především 
tyto:  

a) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 
b) Pronájem a půjčování věcí movitých 
c) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 
d) Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu 
e) Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních 

produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 
 
6.) Spolek je povinen vést účetnictví v rozsahu a způsobem stanovenými příslušnými právními 
předpisy. Za řádné vedení účetnictví Spolku odpovídá Výkonný výbor. Vedením účetnictví může 
být pověřena osoba s příslušnou odbornou znalostí a kvalifikací. O výsledcích hospodaření 
v jednotlivých hospodářských letech je Výkonný výbor povinen sestavovat zprávy o hospodaření 
a účetní závěrky podle příslušných právních předpisů a tyto předkládat k projednání a schválení 
Valné hromadě.  

 
Část druhá - ORGÁNY SPOLKU 

V. 
Členění orgánů Spolku  

 
 Organizaci Spolku tvoří následující orgány: 

a) Valná hromada jako nejvyšší orgán Spolku 
b) Výkonný výbor 
c) Revizní komise. 

 
VI. 

Valná hromada - postavení, působnost a pravomoci 
 
1.) Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku a je oprávněna rozhodovat o všech zásadních 
záležitostech týkajících se Spolku, pokud tyto záležitosti nejsou svěřeny do působnosti jiných 
orgánů Spolku těmito stanovami nebo zákonem.  
 
2.) Do působnosti a pravomoci Valné hromady Spolku zejména náleží: 

a) stanovení základních zásad činnosti Spolku a jeho orgánů 
b) vyhodnocení a případné schvalování zpráv o činnosti jím zvolených orgánů plánů činnosti 

Spolku 
c) schvaluje rozpočet Spolku 
d) rozhoduje o návrhu Výkonného výboru přijmout úvěr  
e) schvalování stanov Spolku, jejich změn a doplňků 
f) rozhodování o volbě a odvolání Výkonného výboru a Revizní komise 
g) projednávání a případné schvalování zpráv o hospodaření a účetních závěrek Spolku, 

rozpočtu 
h) rozhodnout o zrušení Spolku s likvidací, o fúzi nebo rozdělení Spolku 
i) rozhodování o dalších záležitostech Spolku určených těmito stanovami nebo zákonem 

nejvyššímu orgánu Spolku.  
  
3.) Valná hromada je oprávněna svým rozhodnutím přenést pravomoc rozhodovat o některých 
záležitostech, které jsou svěřeny Valné hromadě na Výkonný výbor, s výjimkou pravomocí 
uvedených v odstavci 2.) písm. c), e) a h) tohoto článku stanov.  
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VII. 
Svolání, usnášeníschopnost a jednání Valné hromady  

 
1.) Valnou hromadu je povinen svolat Výkonný výbor tak, aby se konala alespoň jednou 
v průběhu jednoho roku. Výkonný výbor je oprávněn kdykoliv svolat mimořádnou Valnou 
hromadu. Mimořádnou Valnou hromadu je Výkonný výbor povinen svolat, požádá-li o její 
svolání Revizní komise anebo alespoň jedna třetina členů Spolku starších 18 let. V žádosti o 
svolání takové mimořádné Valné hromady jsou Revizní komise nebo členové povinni vymezit 
záležitost, o které by měla mimořádná Valná hromada rozhodnout. Nesvolá-li Výkonný výbor 
Valnou hromadu ve lhůtě jednoho měsíce od doručení řádné žádosti o jeho svolání, jsou Revizní 
komise nebo členové žádající o svolání oprávněni svolat ji samy. 
 
2.) Místo, čas, program jednání a informaci o tom, zda jde o řádnou či mimořádnou Valnou 
hromadu, oznámí její svolavatel nejméně 14 dnů před jejím konáním pozvánkou vhodně 
zveřejněnou tak, aby o konání Valné hromady byli vyrozuměni všichni členové. Místo a čas 
zasedání Valné hromady určí její svolavatel tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se jí 
účastnit. 

 
3.) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li na ní přítomna alespoň 1/2 členů Spolku s právem 
hlasovacím. K přijetí usnesení Valné hromady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných 
členů s právem hlasovacím. K přijetí usnesení o změně stanov, zrušení Spolku nebo fúzi 
(rozdělení) Spolku  je třeba souhlasu 3/4 přítomných členů.  
 
4.)  Není-li Valná hromada schopna se usnášet, koná se po čtvrt hodině od ukončení řádné valné 
hromady náhradní valná hromada se shodným programem. Tato valná hromada je usnášení 
schopná bez ohledu na počet přítomných. 
 
5.) Jednání Valné hromady řídí Předseda Výkonného výboru nebo pověřený člen Výkonného 
výboru, který v úvodu jednání nejprve určí zapisovatele.  
 
6.) Záležitosti neuvedené v programu pozvánky na Valnou hromadu lze projednat  jen pokud se 
pro tuto změnu vysloví nadpoloviční většina přítomných členů s právem hlasovacím. Stejné 
podmínky platí i pro návrh na změnu pořadí jednotlivých bodů programu. 
 
7.) Při hlasování má každý člen jeden hlas. Hlasování je zásadně veřejné, nerozhodne-li Výkonný 
výbor o hlasování tajném. Hlasování se provádí aklamací, tj. zvednutím paže pro či proti návrhu 
usnesení, anebo zdržením se hlasování. Výkonný výbor může rozhodnout, že hlasování o volbě 
či odvolání členů Výkonného výboru a Revizní komise budou tajná.  
 
8.) Z jednání Valné hromady se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá Předseda 
Výkonného výboru a určený zapisovatel, kteří zápis podepisují.  
 
9) Je-li členem Spolku právnická osoba, zmocní na základě plné moci fyzickou osobu, aby ji na Valné 

hromadě zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. 
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VIII. 
Výkonný výbor - postavení, působnost a pravomoci 

 
1.) Výkonný výbor je výkonným orgánem Spolku. Výkonný výbor zabezpečuje veškerou činnost 
a plnění úkolů Spolku. Ze své činnosti se zodpovídá členům prostřednictvím Valné hromady. 
 
2.) Do pravomoci Výkonného výboru patří rozhodování o všech záležitostech Spolku, které 
nejsou těmito stanovami svěřeny do výlučné působnosti jiných orgánů.   
 
3.) Do působnosti a pravomocí Výkonného výboru zejména náleží: 

a) zabezpečování plnění usnesení Valné hromady  
b) příprava podkladů pro jednání Valné hromady, zejména programu, zprávy o činnosti 

Spolku, zprávy o hospodaření, účetní závěrky, kandidátní listiny pro volbu do orgánů 
Spolku apod.  

c) organizování a řízení hlavní a vedlejší činnosti Spolku  
d) zajišťování využití, provozu a údržby zařízení sloužících k činnosti Spolku 
e) hospodaření s majetkem Spolku a jeho správa  
f) uzavírání, změny či ukončování pracovněprávních a jiných občanskoprávních vztahů se 

Spolkem 
g) zpracování zprávy o činnosti Spolku a účetní závěrky Spolku 
h) rozhodování o dalších záležitostech Spolku určených těmito stanovami nebo zákonem 

Výkonnému výboru Spolku 
 
 

IX. 
Složení Výkonného výboru, pravidla jednání 

 
1.) Výkonný výbor má 9 členů. V čele Výkonného výboru stojí Předseda Výkonného výboru, 
kterého si ze svého středu zvolí členové Výkonného výboru. Ostatními členy Výkonného výboru 
jsou jím zvolený místopředseda Výkonného výboru a další členové Výkonného výboru. Funkční 
období členů Výkonného výboru jsou tři roky s výjimkou prvního Výkonného výboru Spolku, 
jehož funkční období je specifikováno v článku XX, odstavci 1) těchto stanov. Funkce člena 
Výkonného výboru končí dnem volby nového Výkonného výboru.  
 
2.) Členem Výkonného výboru může být pouze fyzická osoba, která je zletilá a plně svéprávná. 
Členem Výkonného výboru může být pouze člen Spolku. Členství ve Výkonném výboru je 
neslučitelné se členstvím v Revizní komisi.  Je-li členem Spolku právnická osoba, ve Výkonném 

výboru jí zastupuje člen jejího statutárního orgánu. 
 
3.) Zanikne-li některému členovi Výkonného výboru v průběhu funkčního období členství ve 
Výkonném výboru, jmenuje Výkonný výbor na jeho místo nového člena, jehož funkční období 
skončí dnem, kdy by skončilo funkční období člena, na jehož místo je nový člen takto jmenován. 
Takto lze v průběhu jednoho funkčního období doplnit jen 2 členy Výkonného výboru. 
 
4.) Členství ve Výkonném výboru  zaniká volbou nového Výkonného výboru podle odstavce 1.) 
tohoto článku stanov. Dále členství ve Výkonném výboru zaniká písemným vzdáním se funkce 
ze strany člena, a to dnem doručení tohoto projevu vůle Předsedovi Výkonného výboru nebo 
pozdějším dnem uvedeným ve vzdání se funkce. Členství rovněž zaniká dnem smrti člena 
Výkonného výboru nebo dnem skončení členství ve Spolku. Člen Výkonného výboru může být 
ze své funkce odvolán Valnou hromadou. 
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5.) Výkonný výbor se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání 
Výkonného výboru svolává Předseda nebo místopředseda minimálně sedm kalendářních dní  
před termínem zasedání. 
 
6.) Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech 
členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. Při rovnosti 
hlasů rozhoduje hlas Předsedy Výkonného výboru. Připouští se též korespondenční hlasovaní, 
prostřednictvím emailové pošty. Pokud se k návrhu usnesení člen Výkonného výboru nevyjádří 
ve lhůtě tří dnů od odeslání návrhu usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. 
 
 

X. 
Předseda Výkonného výboru Spolku 

 
1.) Předseda Výkonného výboru je předsedou Spolku.  Předseda řídí práci výboru a svolává jeho 
jednání. Předseda svolává schůze Valné hromady a je Valné hromadě odpovědný za svou činnost. 
 
2.) Předseda  je statutárním orgánem Spolku, zastupuje Spolek navenek a jedná jeho jménem 
samostatně. 
 
3.) Předseda Spolku je zastupován místopředsedou Výkonného výboru. Předseda může delegovat 
pravomoc ke konkrétním jednáním na kteréhokoli člena Výkonného výboru.  
 
 

XI. 
Způsob jednání členů Výkonného výboru za Spolek 

 
1.) Podepisování za Spolek se děje tak, že k napsanému názvu Spolku připojí statutární orgán 
Spolku nebo jím pověřený člen Výkonného výboru svůj podpis s označením jeho funkce ve 
Výkonném výboru.  
  
 

XII. 
Revizní komise - postavení, působnost a pravomoci 

 
1.) Revizní komise je revizním orgánem Spolku. Revizní komise dohlíží na výkon působnosti a 
pravomocí Výkonného výboru a dohlíží též na činnost aparátu Spolku. Orgány Spolku jsou 
povinny poskytnout členům Revizní komise potřebnou součinnost pro jejich revizní činnost. 
Revizní komise Spolku se ze své činnosti zodpovídá Valné hromadě. 
 
2.) Do pravomoci Revizní komise náleží zejména: 

a) kontrola hospodaření Spolku a nakládání s majetkem ve formě zejména přezkoumávání 
účetních závěrek a zpráv o hospodaření Spolku  

b) vyjadřování se k hospodaření Spolku a předkládání zpráv o kontrole hospodaření   
c) upozorňování Výkonného výboru na zjištěné nedostatky a předkládání návrhů na jejich 

odstranění  
d) kontrola dodržování stanov Spolku 

 
 
 

XIII. 
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Složení Revizní komise a pravidla jejího zasedání  
 

1.) Revizní komise má tři členy a jednoho náhradníka, kteří jsou voleni Valnou hromadou. 
Funkční období členů Revizní komise je tříleté s výjimkou první Revizní komise Spolku, jejíž 
funkční období je specifikováno v článku XXI, odstavci 1) těchto stanov. Revizní komise si ze 
svého středu zvolí předsedu. Členství v Revizní komisy je neslučitelné s členstvím ve Výkonném 
výboru. 
 
2.) Ohledně požadavků na členství, vzniku členství, opakované volby, vzniku a zániku členství 
v Revizní komisi platí přiměřeně ustanovení článku IX. těchto stanov týkajících se složení 
Výkonného výboru.  
 
3.) Revizní komise se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za šest měsíců. Ohledně 
dalších pravidel pro zasedání Revizní komise platí přiměřeně ustanovení článku IX. těchto stanov 
týkajících se pravidel zasedání Výkonného výboru. 
 
 

Část třetí - ČLENSTVÍ V SPOLKU 
XIV. 

Druhy členství, podmínky pro členství a vznik členství 
 

1.) Členem Spolku může být každá fyzická a právnická osoba se zájmem o rozvoj a propagaci 
regionu Novohradsko - Doudlebsko. 
 
3.) Členem s právem hlasovacím může být svéprávná osoba starší 18 let. Těmto členům vzniká 
členství na základě písemné přihlášky uchazeče doručené Výkonnému výboru, která musí 
obsahovat jméno a příjmení uchazeče, údaj o bydlišti uchazeče, rodné číslo uchazeče a konečně 
souhlas uchazeče se zpracováváním těchto osobních údajů ze strany Spolku. 
 
3.) O přijetí za člena rozhodne Výkonný výbor. Proti rozhodnutí o nepřijetí se může uchazeč o 
členství odvolat do 15 dnů od oznámení rozhodnutí o nepřijetí. O jeho odvolání rozhoduje 
Revizní komise. Odvolání nemá odkladný účinek.    
 
 

XV. 
Práva a povinnosti členů Spolku  

 
1.) Každý člen má zejména právo: 

a) účastnit se zasedání Valné hromady  
b) členové s právem hlasovacím volit a být voleni do orgánů Spolku 
c) účastnit se akcí Spolku  
d) podávat návrhy Valné hromadě  
e) požadovat od Výkonného výboru informace týkající se činnosti Spolku 
f) činit podněty k provedení kontroly Revizní komisi  
g) nahlížet do účetní závěrky Spolku 

 
2.) Každý člen je zejména povinen: 

a) jednat vždy čestně, v souladu s posláním, cíly a úkoly Spolku a řídit se stanovami a 
vnitřními normami Spolku 

b) plnit úkoly vyplývající mu ze stanov a vnitřních norem Spolku 
c) platit řádně a včas členské příspěvky  
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d) informovat Výkonný výbor o změně údajů uvedených ve své přihlášce k členství 
e) zdržet se jakéhokoli jednání, které by narušovalo či poškozovalo jméno Spolku  

 
 

XVI. 
Členské příspěvky 

 
1.) Členský příspěvek je roční poplatek povinně hrazený členem Spolku a je jedním ze zdrojů 
příjmů Spolku. 
 
2.) Výši a splatnost členského příspěvku stanoví Výkonný výbor na každý kalendářní rok podle 
ekonomické situace Spolku. Výkonný výbor může od členského příspěvku osvobodit. 
 
 

XVII. 
Zánik členství v Spolku 

 
1.) Členství v Spolku zaniká: 

a) vystoupením člena ze Spolku písemným prohlášením doručeným Výkonnému výboru  
b) smrtí člena  
c) zánikem Spolku a zánikem právnické osoby pokud je členem 
d) vyloučením ze Spolku 

 
2.) Neplní-li člen své povinnosti, zejména povinnosti uvedené v článku XV. odst. 2.) těchto 
stanov, může Výkonný výbor rozhodnout o vyloučení člena z Spolku.  O vyloučení lze 
rozhodnout jen v případě opakovaného porušení povinností člena anebo v případě zvlášť 
závažného porušení povinnosti člena. Důvodem pro vyloučení může být též pravomocné 
odsouzení člena pro zločin. 
 
3.) Proti rozhodnutí o vyloučení může člen podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení odvolání 
k Revizní komisi. O odvolání rozhodne Revizní komise na svém nejbližším zasedání. Odvolání 
člena má odkladný účinek.  
 
 

Část čtvrtá - ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLKU FÚZE A ROZDĚLENÍ 
XVIII. 

Fúze a rozdělení Spolku  
 

1.) Valná hromada je oprávněna rozhodnout o fúzi Spolku s jiným spolkem ve formě sloučení 
spolků nebo splynutí spolků, anebo o rozdělení Spolku ve formě rozdělení sloučením či rozdělení 
se založením nových spolků. Na základě rozhodnutí Valné hromady dojde následně k uzavření 
smlouvy o fúzi či rozdělení s jiným spolkem nebo k vyhotovení projektu rozdělení.  
 
2.) Sloučením Spolku s jiným spolkem či spolky nejméně jeden z těchto subjektů zaniká a práva a 
povinnosti zanikajícího spolku či spolků přecházejí na jediný ze zúčastněných spolků jako 
nástupnický spolek. Při splynutí Spolku s jiným spolkem či spolky zanikají všechny na splynutí 
zúčastněné subjekty a na jejich místě vzniká nový spolek jako spolek nástupnický, na který 
přecházejí všechna práva a povinnosti zanikajících spolků.  
 
3.) Při rozdělení sloučením dochází k oddělení části Spolku a sloučení s jiným spolkem. Při 
rozdělení se založením nových spolků Spolku zaniká a vznikají nástupnické spolky.  
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4.) Změna právní formy spolku není možná. V ostatním platí ustanovení § 274 a násl. 
občanského zákoníku.  
 

XIX. 
Zrušení Spolku  

 
1.) Valná hromada je oprávněna zrušit Spolek s likvidací. Spolu se svým rozhodnutím o zrušení 
jmenuje i likvidátora. Zároveň je povinna určit, k jakým veřejně prospěšným cílům má být určen 
případný likvidační zůstatek Spolku. Zakazuje se Valné hromadě, aby rozhodla o jiném cíly, 
k němuž má být likvidační zůstatek určen. Zakazuje se rovněž rozdělení likvidačního zůstatku 
mezi členy.  
 
2.) Na likvidaci Spolku se použijí ustanovení § 187 až 209 a § 269 až 273 občanského zákoníku. 
 
3.) Z důvodů uvedených v § 268 odst. 1 a § 172 občanského zákoníku může rozhodnout o 
zrušení Spolku i soud.  
 
 

Část pátá - PŘECHODNÁ  A ZÁVĚREČNÁ  
XX. 

Přechodná ustanovení 
 

1.) První Výkonný výbor je ustanoven při založení Spolku. Funkční období prvního Výkonného 
výboru je ukončeno volbou členů Výkonného výboru na první řádné Valné hromadě Spolku. 
Tato první Valná hromada se uskuteční do 60 dnů od vzniku Spolku.  
 
2.) První Revizní komise je ustanovena při založení Spolku. Funkční období první Revizní komise 
je ukončeno volbou členů Revizní komise na první řádné Valné hromadě Spolku. Tato první 
Valná hromada se uskuteční do 60 dnů od vzniku Spolku.  
 
 

XXI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1.) Jakékoli změny a doplnění těchto stanov spadají do výlučné pravomoci Valné hromady a 
nabývají účinnosti dnem jejich schválení.  
 
2.) Na tomto obsahu stanov se shodli níže uvedení zakladatelé na svém jednání dne 20. 10. 2015  
 
Svazek měst a obcí regionu Pomalší, IČ: 62536443, se sídlem 373 24 Římov, Náměstí J. Gurreho 
2 zastoupený Ing. Miroslavem Slintákem 
 
Místní akční skupina Pomalší, o.p.s. IČ: 26098296, se sídlem Družstevní 596, 382 32 Velešín 
zastoupená Ing. Evou Tarabovou      
 
„Sdružení Růže, z.s.p.o.“, IČ: 69534705, se sídlem 373 35 Horní Stropnice, Náměstí 68. 
zastoupené Václavem Kučerou 

 

 


