
STANOVY Bohumínského spolku MARYŠKA

čl.  I.
Zřízení, cíl a předmět činnosti

1) Úplný název spolku je: Bohumínský spolek MARYŠKA.

2) Sídlem spolku je: Šunychelská 56, 735 81 Bohumín 1 - Nový Bohumín.

3) Charakter spolku – jedná se o nepolitický, veřejně prospěšný a neziskový spolek, v němž se
sdružují dospělí zájemci za účelem:

a) podpory zájmu o literární, dramatické, hudební a výtvarné umění včetně prezentace,
b) podpory aktivní činnosti svých členů a sympatizujících osob a vytváření materiálních
a prostorových podmínek pro tuto činnost.

4) Spolek za tímto účelem:
 pomáhá svým členům při vytváření literárních, divadelních, hudebních a výtvarných

programů a je nápomocný při jejich prezentaci veřejnosti
 podporuje propagační a publikační činnost
 je místem výměny zkušeností, poznatků a informací o dění v oblasti kultury, historie,

ekologie a jiných společenskovědních oborů.
 spolupracuje s organizacemi a spolky podobného zaměření a předává si zkušenosti

5) Vedlejší činnost spolku – za účelem zajištění financí pro činnost spolku provozuje spolek 
vedlejší činnosti na základě živnostenského oprávnění:
- hostinská činnost – drobné pohoštění na akcích pořádaných spolkem nebo na kterých se 
členové spolku účastní
- výroba, prodej a služby neuvedené v odstavcích 1 až 3 živnostenského zákona – prodej 
drobných upomínkových předmětů z činnosti členů spolku, pořádání kulturních akcí 

čl. II
Členství ve spolku

1) Členem spolku může být jen fyzická osoba starší 18 let.

2) Přihlášku ke členství přijímá předseda / předsedkyně spolku. - Pro přijetí člena je potřeba
prostý souhlas členské schůze.

3) Členství zaniká
- doručením písemného oznámení člena o vystoupení předsedovi / předsedkyni spolku
- rozhodnutím členské schůze o vyloučení, odhlasované prostou většinou všech členů
- úmrtím člena spolku
- zánikem spolku
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4) Člen má právo
- účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován
- účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen
- předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku
- podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku

5) Člen má povinnost
- dodržovat tyto stanovy a svou činností naplňovat cíle spolku

čl. III.
Orgány spolku

Orgány spolku jsou:
- členská schůze
- výbor spolku 
- předseda spolku
Statutárním orgánem spolku je předseda spolku.

členská schůze
 je nejvyšším orgánem sdružení, rozhoduje prostou většinou všech členů
 rozhoduje o rozpočtu 
 schvaluje výroční zprávu, jejíž součástí je revizní zpráva
 schvaluje roční umělecký plán a program
 nadpoloviční většinou členů schvaluje změny stanov, rozhoduje o zrušení sdružení
 volí a doplňuje radu sdružení a revizní komisi, řeší odvolání proti zrušení členství.
 schvaluje přijetí nebo vyloučení členů spolku
 volí členy výboru spolku
 rozhoduje o dobrovolném rozpuštění spolku

členská schůze se schází min. 1x ročně. Ze zasedání členské schůze je pořizován zápis.

Výbor spolku
1) Výbor spolku je tříčlenný,  je volen na členské schůzi. Ze svého středu volí  předsedu /
předsedkyni  spolku.  Činnost  výboru  spolku  řídí  předseda  spolku,  jeho  hlas  rozhoduje  v
případě rovnosti hlasů.

2) Výbor spolku řídí spolek v období mezi členskými schůzemi.  Schůze výboru spolku je
volně přístupná všem členům spolku. 

Výbor spolku:
- na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku
- připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné
změny stanov, návrh cílů další činnosti.
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Předseda spolku
Předseda / předsedkyně spolku je jediným statutárním orgánem spolku. Předseda / 
předsedkyně, který je oprávněn jednat jménem spolku může udělit plnou moc k zastupování 
další osobě.

čl. IV.
Zásady hospodaření

1) Spolek je neziskovou organizací. 
a) jeho příjmy jsou tvořeny:

- dary fyzických a právnických osob 
- dotacemi a granty
- drobným prodejem (zejména propagačních předmětů)
- výnosem  z  pořádání  kulturních  a  společenských  akcí  (včetně  doplňkového
prodeje občerstvení)
- výnosy veřejných sbírek

            a jsou používány výhradně na činnost spolku.

b) dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s činností spolku.

c) spolek může uzavřít  smlouvu o spolupráci  s fyzickou nebo právnickou osobou pro
finanční zajištění svých aktivit

2) Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností
podle stanov spolku.

3) Hospodaření spolku kontroluje revizor zvolený členskou schůzí. Jeho funkční období je 
5 let. O kontrolní činnosti vyhotoví revizní zprávu, která je nedílnou součástí výroční zprávy
spolku.

čl. V.
Okolnosti zániku spolku

1) Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské schůze. 

2) V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí
členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

..................................
Kamila Smigová,
předseda spolku
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