
STANOVY  SPOLKU 

"  Brandýs ve  světě  "  
Spolek "Brandýs ve světě " má sídlo v Brandýse nad Orlicí na adrese:  

Jaroslav Dostál, Žerotínova 40, Brandýs nad Orlicí, 561 12 
 

 Čl. 1 
Poslání a cíle spolku 

Spolek "Brandýs ve světě" jako samostatná právnická osoba je dobrovolné, nevládní, 
neziskové sdružení občanů, rodáků a přátel města Brandýsa nad Orlicí. Svým působením 
hodlá rozvíjet kulturní a společenský život ve městě, podporovat rozvoj cestovního ruchu a 
svojí prací popularizovat a zviditelňovat Brandýs doma i v zahraničí.  
Stanovených cílů bude dosahovat pravidelným pořádáním kulturních akcí pro brandýské 
občany, jež by měly v budoucnu jednou ročně vrcholit žánrově pestrým kulturním festivalem. 
Spolek bude mít vlastní prezentaci na internetu, kde bude informovat o své činnosti i o 
připravovaných a uskutečněných akcích. Webové stránky by se rovněž měly stát účinným 
prostředkem k podnícení zájmu veřejnosti o dění v Brandýse i k navázání kontaktů mezi 
rodáky bydlícími v různých částech České republiky, případně celého světa.  

Čl. 2 
Členství ve spolku 

Členem spolku může být fyzická osoba souznící s náplní a cíli spolku. Členství vzniká 
schválením valnou hromadou spolku.  

Čl. 3 
Práva a povinnosti členů 

Člen spolku má právo : 
- volit výbor spolku 
- posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku 
- účastnit se akcí pořádaných spolkem 
- platit vyšší členské příspěvky než stanoví valná hromada spolku 

Člen spolku má povinnost : 
- dodržovat stanovy a účastnit se práce 
- zaplatit členské příspěvky stanovené valnou hromadou 

Členství ve spolku zaniká : 
- doručením písemného oznámení výboru, že člen vystupuje 
- rozhodnutím valné hromady o vyloučení 
- nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě jdoucích letech 
- úmrtím člena spolku 
- zánikem spolku 

 



Čl.4 
Orgány spolku 

Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada, která se schází jednou ročně na základě 
písemného pozvání všech členů, aby : 
- schválila stanovy spolku a změnu těchto stanov 
- zvolila na tříleté období tříčlenný výbor v čele s předsedou, dále místopředsedu a hospodáře 
- schválila zprávu o činnosti spolku a jeho hospodaření za minulé období předkládanou 
výborem 
- určila koncepci spolku a jeho cíle na další rok 
- stanovila výši členských příspěvků a schválila rozpočet na další rok 
- rozhodla o vyloučení nebo přijetí nových členů 
- rozhodla o zániku sdružení 

Zasedání valné hromady svolává výbor. Valná hromada přijímá rozhodnutí nadpoloviční 
většinou přítomných členů. Je schopna se usnášet, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina 
všech členů. 
Každý člen má právo písemně zplnomocnit jiného člena k hlasování jeho jménem ve všech 
otázkách projednávaných valnou hromadou, které se nemůže osobně zúčastnit, a to na základě 
plné moci. Člen, který takto pověřil jiného svým zastupováním, je považován na valné 
hromadě za přítomného. 
Předsedu a členy výboru volí valná hromada. Činnost spolku mezi valnými hromadami řídí 
výbor. Za spolek je oprávněn jednat předseda, místopředseda nebo výborem pověřený člen 
spolku.  

Čl.5 
Hospodaření spolku 

Příjmy spolku tvoří příspěvky jeho členů, dary, účelově zaměřené granty, dotace a příjmy z 
neziskové činnosti v souladu se zaměřením, prací a cíli spolku. 
Výdaje jsou zaměřeny na realizaci programu spolku a jeho cílů. Návrh rozpočtu připravuje 
výbor a schvaluje valná hromada. Běžné hospodaření řídí a zodpovídá za ně hospodář spolku. 
Výbor zmocňuje svého předsedu, místopředsedu a hospodáře disponovat s bankovním kontem 
spolku.  

Čl.6 
Ukončení činnosti spolku 

V případě zániku spolku, rozhodne valná hromada, komu se po provedení likvidace zbývající 
majetek předá.  

Čl.7 
Závěrečná ustanovení 

Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku a jakékoliv změny v nich musí schválit valná 
hromada spolku. 
Tyto stanovy nabývají platnosti dnem registrace spolku u Ministerstva vnitra České republiky.  
 
 

Stanovy schválila ustavující valná hromada občanského sdružení "Brandýs ve světě" 26. ledna 2002. 


