STANOVY SDRUŽENÍ HORNICKÉHO SPOLKU PROKOP.
§ 1.
Název a sídlo
1. „Hornický spolek Prokop“ (dále jen spolek nebo HSP) je společenský spolek s právní
subjektivitou vzniklý podle Zákona 83/1990 Sb., který sdružuje členy spolku, kteří
přijali společný název, symboliku a dohodli se na vnitřním uspořádání a společném
prosazování svých zájmů.
2. HSP působí ve městě Ostrava a v ČR.
3. Sídlem HSP je VŠB – Technická universita Ostrava, tř. 17.listopadu, Ostrava – Poruba
708 33 s provozními prostory na NKP Důl Michal, Čs. Armády 95/413, 715 00
Ostrava – Michálkovice.

§ 2.
Poslání a cíle
1. Cílem HSP je udržování a rozvíjení hornických tradic.
a)
b)
c)
d)

Udržování, oživování a rozvoj hornických tradic a zvyků
Uskutečňování tradičních hornických a studentských slavností
Další kulturní a osvětová činnost směřující k rozvíjení hornických tradic
Spolupráce s obdobně zaměřenými organizacemi, spolky a sdruženími v ČR i
v zahraničí
e) K splnění svých cílů zabezpečuje tvorbu finančních zdrojů
- dobrovolnými příspěvky
- dary a sponzorskými dary
- výrobou a prodejem upomínkových předmětů
- reklamní činností
- výnosy z pořádaných akcí
f) Provozuje samostatnou hospodářskou činnost a zajišťuje výkon funkce správy
majetku

§ 3.
Organizační uspořádání a orgány spolku.

1. Orgány HSP jsou:
a) valná hromada HSP

b) výbor spolku
c) senát spolku
2. Jménem spolku jednají:
-

předseda
členové výboru

Tito jednatelé řídí činnost spolku, reprezentují spolek a jsou oprávněni jednat a činit právní
úkony při všech jednáních vůči jiným orgánům a organizacím s osobní zodpovědností
valné hromadě HSP.
Funkce jednatelů zaniká:
a)
b)
c)
d)

uplynutím doby volebního období
vzdáním se funkce
úmrtím
zánikem členství v HSP

Kontrolní činnost HSP:
a) kontrolní činnost spolku v oblasti dodržování usnesení valné hromady
(dále VH), dodržování stanov spolku, hospodaření a činnosti výboru
stejně jako řešení závažných sporů mezi členy HSP a posuzování
jejich provinění vykonává tříčlenný senát HSP
b) členové senátu mají právo účasti na zasedání výboru spolku a jsou
včas o jeho termínu a místě výborem informováni
c) senát je zodpovědný pouze VH spolku, které předkládá zprávu o své
činnosti a navrhuje VH řešení závažných provinění a sporů členů
spolku
d) senát má tříleté funkční období
3. Valná hromada se schází nejméně 1x ročně. Po uplynutí funkčních období volí
pětičlenný výbor a tříčlenný senát spolku
4. VH je oprávněna přijímat rozhodnutí, je-li přítomna nadpoloviční většina řádných
členů.
Rozhodnutí je přijato, hlasuje – li pro ně nadpoloviční většina přítomných.
5. Hlas rozhodující na VH mají všichni jeho řádní členové
6. Valná hromada:
a) schvaluje stanovy spolku, jejich doplňky a změny
b) rozhoduje o zániku HSP a způsobu dalšího naložení s jeho majetkem
c) rozhoduje o vyloučení člena spolku, řešení sporů a posouzení provinění
d) schvaluje zprávu o hospodaření spolku, kterou předkládá hospodář
7. Výbor spolku je výkonným orgánem v období mezi zasedáními VH

a) ze svého středu volí předsedu a hospodáře a zodpovídá za to, aby při činnosti
byly dodržovány všechny platné zákony a související předpisy, týkající se
činnosti sdružení
b) má funkční období 3 roky
c) zasedá dle potřeb
d) je oprávněn přijímat zásadní rozhodnutí, je-li přítomna nadpoloviční většina
jeho členů
e) vydává směrnice a prováděcí pokyny
f) odpovídá za hospodaření
g) podle potřeby zřizuje odborné komise a pracovní skupiny
h) rozpracovává závěry VH a odpovídá za jejich realizaci
i) rozhoduje o přijetí a může navrhnout VH vyloučení člena z HSP

§ 4.
Členství, práva a povinnosti členů spolku
1)
Řádným členem HSP se může stát každá osoba, která projeví
zájem a podáním
přihlášky vysloví souhlas s posláním a úkoly spolku
2)
Čestným členem se stává fyzická osoba na základě schválení VH s právem účasti na
všech akcích spolku a s hlasem poradním
3)
Členství lze založit podáním přihlášky členům výboru
4)
Členství vzniká schválením přihlášky výborem spolku
5)
Kolektivními členy HSP mohou být jakékoliv fyzické i právnické osoby, které chtějí
přispívat k rozvoji činnosti HSP. S kolektivním členem musí být vždy uzavřena
smlouva, ve které se podrobně vymezují vzájemná práva, povinnosti a způsob
vzájemné pomoci a spolupráce
6)

Člen HSP má právo:
a) účastnit se podle svých zájmů, schopností a možností života spolku
b) uplatňovat své názory, návrhy a kritiky v rámci všech orgánů HSP, vznášet
dotazy a připomínky
c) volit a být volen do všech funkcí HSP

7) Člen je povinen:
j) dodržovat stanovy HSP
k) šetřit, chránit, rozšiřovat a zvelebovat majetek HSP
8) Členství zaniká:
a)
b)
c)
d)
e)

písemným vystoupením z řad členů HSP
členství zaniká dnem doručení písemného vystoupení do sídla HSP
vyloučením
úmrtím
zánikem HSP

9)Člen může na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv z HSP vystoupit
10) Dopustí-li se člen spolku takového jednání, které je neslučitelné s členstvím ve spolku
(např. porušení stanov, zákonů, soužití ve spolku apod.), může VH rozhodnout o
vyloučení. Členství zaniká dnem rozhodnutí VH. Návrh na vyloučení může VH
předložit se zdůvodněním senát spolku, výbor spolku ale i každý řádný člen spolku.
Opětovné členství je možné pouze se souhlasem VH.
11) Na žádost člena spolku, výboru nebo senátu spolku může VH být
pozastaveno na dobu neurčitou členství ve spolku. Obnovení řádného členství je možné
opět VH na žádost dotyčného člena spolku, výboru nebo senátu spolku. Důvod
pozastavení členství je věcí navrhovatele.

§ 5.
Majetek a hospodaření.

1) Majetek HSP tvoří všechny nemovitosti a hmotný majetek, pohledávky a finanční
prostředky získané činností spolku nebo bezúplatným převodem od jiných organizací.
2) HSP vykonává svou veškerou činnost dle platných zákonů a souvisejících vyhlášek,
týkajících se činnosti sdružení, vede samostatnou účetní evidenci a má vlastní běžný účet
u peněžního ústavu.
3) O nabývání, pozbývání a převodu movitého a nemovitého majetku HSP rozhoduje výbor
spolku s vlastní odpovědností a informuje o dotyčných záležitostech VH ve zprávě o
hospodaření.
§ 6.
Závěrečná ustanovení.
1) Právní úkony jménem HSP činí členové výboru spolku případně jiné osoby na základě a v
rozsahu výborem udělené písemné plné moci. S úkonem musí souhlasit nadpoloviční
většina členů výboru spolku.
2) Je-li k platnosti hospodářsko – právních úkonů předepsána písemná forma, je třeba
podpisu předsedy nebo hospodáře HSP s uplatněním § 6, odst. 1.
3) Tyto stanovy byly schváleny VH HSP dne 19.2.2009.

