
STANOVY 

Osada Údolí návratu, z.s. 

 

I. 

Základní ustanovení 

 

Spolek s názvem Osada Údolí návratu, z.s. (dále jen Osada ÚN) je samosprávný a dobrovolný svazek 

členů s cílem zajistit těmto svým členům zejména rekreaci, rekreační, tělovýchovnou, sportovní, 

kulturní a společenskou aktivitu. 

Sídlem Osady ÚN je Zámecká 1490, 258 01 Vlašim. 

Osadě ÚN bylo přiděleno IČO 269 98 688. 

II. 

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku 

 

1. Základním účelem a hlavní činností Osady ÚN je: 

a) organizovat rekreační, sportovní, tělovýchovnou, kulturní a společenskou činnost, 

vytvářet pro ni materiální a technické podmínky v rámci možností Osady ÚN, 

b) vytvářet podmínky pro řádný chod spolku a jeho cílů, 

c) provádět údržbu a opravy společných přístupových cest, sportovišť, koupaliště apod. 

d) vést své členy a ostatní účastníky akcí k dodržování základních etických, estetických a 

mravních pravidel, 

e) hájit zájmy spolku a jeho členů, a za tímto účelem spolupracovat s orgány místní správy a 

ostatními osadami Benešovska 

f) aktivní činností napomáhat k rozvoji veřejného života v Osadě ÚN. 

2. Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost 

spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. 

III. 

Orgány spolku 

 

1. Orgány spolku jsou: 

a) valná hromada jako orgán nejvyšší, 

b) osadní výbor jako orgán provozní, 

c) předseda jako orgán statutární, 

d) revizní komise jako orgán kontrolní. 

Valná hromada 

2. Nejvyšším orgánem Osady ÚN je valná hromada složená ze všech členů spolku. Valnou 

hromadu svolává k zasedání předseda nejméně jednou do roka, o její svolání může požádat 

1/3 členů spolku nebo revizní komise.  



3. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou členům spolku na elektronickou adresu 

webových stránek Osady ÚN a současným vyvěšením na vývěsce v k.ú. Nesperská Lhota, kde 

se Osada ÚN nachází, a to nejméně 15 dnů před jejím konáním. Pozvánka obsahuje nejméně 

místo a čas zasedání a program jednání. 

4. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích členů. Usnesení 

přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas. 

5. Valná hromada zejména: 

a) rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,  

b) rozhoduje o přijetí a změně stanov, včetně změny sídla, názvu a symboliky spolku,  

c) rozhoduje o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku, 

d) volí a odvolává členy osadního výboru, 

e) volí a odvolává z řad členů osadního výboru předsedu spolku, 

f) volí a odvolává členy revizní komise, 

g) schvaluje výsledky hospodaření, 

h) rozhoduje o dispozicích s nemovitým majetkem Osady ÚN, 

i) rozhoduje o dispozicích s ostatním majetkem spolku, 

j) určuje hlavní směry činnosti spolku, 

k) schvaluje na návrh osadního výboru výši a splatnost členských příspěvků, 

l) schvaluje jednací řád valné hromady, volební řád a jiné interní předpisy, 

m) rozhoduje o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení. 

Osadní výbor 

6. Osadní výbor je provozním orgánem spolku, má 9 (devět) členů volených na dobu 5-ti let. 

Opětovná volba členů osadního výboru je možná. Členové osadního výboru jsou voleni 

valnou hromadou podle podmínek stanovených ve volebním řádu. Osadní výbor zabezpečuje 

plnění hlavní i vedlejší činnosti spolku v období mezi zasedáními valné hromady. 

7. Osadní výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti 

usnesení osadního výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. 

Předseda 

8. Předseda je statutárním orgánem spolku. Funkční období předsedy je 5 let. 

9. Předseda zastupuje spolek navenek ve všech záležitostech, a to v souladu s rozhodnutím 

valné hromady. V případě, že předseda zastupuje spolek v rozporu s těmito rozhodnutími, je 

povinen nahradit spolku škodu, kterou tímto jednáním způsobí. 

10. Předseda podepisuje za spolek tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí 

svůj podpis. 

Revizní komise 

11. Revizní komise je kontrolním orgánem, má 3 (tři) členy, které volí valná hromada, podle 

podmínek stanovených ve volebním řádu, a to na období 5-ti let. Opětovná volba členů 

revizní komise je možná. Členství v revizní komisi není slučitelné s výkonem funkce 

statutárního orgánu, člena osadního výboru ani s výkonem funkce likvidátora. 

12. Do působnosti revizní komise patří zejména: 

a) kontrola hospodaření spolku, případných pobočných spolků 



b) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního 

rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů, a to jak spolkem, tak případnými pobočnými 

spolky. 

IV. 

Členství 

 

1. Členem Osady ÚN se může stát fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí s posláním spolku, 

se stanovami a ostatními interními předpisy a platí řádně a včas členské příspěvky. O přijetí 

za člena spolku rozhoduje osadní výbor. 

2. Každý člen spolku má zejména tato práva: 

a) účastnit se valné hromady, 

b) v souladu se stanovami a interními předpisy rozhodovat o základních otázkách spolku. 

3. Každý člen spolku má zejména tyto povinnosti: 

a) svojí činností podporovat cíle a poslání spolku, 

b) dodržovat stanovy a interní předpisy spolku, 

c) platit řádně a včas členské příspěvky. 

4. Spolek za účelem organizace voleb svých orgánů a dalšího spolkového života vede seznam 

členů v elektronické podobě obsahující údaje: jméno, příjmení, rok narození a e-mailová 

adresa člena spolku. Seznamu členů administruje pověřený člen osadního výboru, který 

zajišťuje správnost vedených údajů o členech, jakož i důvěrnost těchto údajů vůči nečlenům 

spolku.  

V. 

Majetek a hospodaření spolku 

1. Zdrojem majetku spolku jsou zejména: 

a) příjmy z členských příspěvků, 

b) příjmy z rekreačních, sportovních, tělovýchovných, kulturních a společenských aktivit 

spolku, 

c) příjmy z hospodářské činnosti, 

d) dotace či jiné účelové prostředky ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů, 

e) dary. 

2. Majetek spolku je majetkem Osady ÚN jako celku. O dispozici s majetkem spolku rozhoduje 

valná hromada. 

 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

 

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou na zasedání dne:  29.8.2020 a nahrazují ke dni jejich 

vložení do sbírky listin ve veřejném rejstříku vedeném příslušným soudem plně stanovy ze dne 

11.3.2016. 

 

 

Miroslav Navrátil 

předseda spolku Osada Údolí návratu, z.s. 


