
STANOVY 
PROCYON 

3.4.2016 
čl. I     Název a sídlo, působnost a charakter spolku 

1) Název spolku je  PROCYON z.s.  
2) Sídlem spolku je adresa: Nová 449 Letonice 683 35 
3) Spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační jednotky – celý spolek je 

místně příslušnou organizační jednotkou 
4) PROCYON z.s. je spolkem podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen  

„zákon“). 
5)          PROCYON z.s. je zapsaným spolkem ve smyslu ustanovení §216 zákona, avšak s ohledem na ustanovení 

§3042 zákona nepoužívá označení zapsaný spolek. 
6)           PROCYON z.s. je veřejně prospěšným spolkem, pokud nabude tento status podle ustanovení zvláštního 

zákona.  
7)  Spolek má své logo 
 

čl. II     Cíle PROCYON Letonice 

 Cíle spolku jsou:  
1) Vedení svých členů k dodržování etických, estetických, morálních a bezpečnostních pravidel 
2) Participace dětí a mládeže na rozvojových aktivitách v obci a okolí  
3) Organizování volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých vč. zdravotně postižených dětí a jejich rodičů 
4) Hipoterapie, canisterapie 
5) Pořádání kulturních a sportovních akcí  
6) Obnova a udržování lidových tradic včetně ochrany památek, kulturních hodnot a krajinného rázu 
7) Výchova občanů ke spoluzodpovědnosti za stav životního prostředí - ochrana přírody a krajiny 
8) Podpora rozvoje občanských iniciativ, práv a svobod na místní a regionální úrovni vč.aktivit v oblasti 

zajištění bezpečnosti a připravenosti obyvatel na řešení krizových situací 
9) Vzdělávací, poradenská a lektorská činnost  
10) Budování, provozování a údržba zařízení a vybavení potřebných pro náplň činnosti 
 

čl. III     Formy činnosti 

1) Hlavním formou dosahování cílů spolku je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech  
volnočasových aktivit mládeže, společenského a kulturního života na venkově, ochrany  životního prostředí, 
bezpečnosti obyvatel. 
Zejména : 
- praktická činnost členů ve spolupráci s obcí, dotčenými orgány a ostatními subjekty  
- poskytování servisních, poradenských a lektorských služeb včetně přípravy a řízení projektů 
- organizace konferencí, besed, stáží a seminářů 
- aktivní účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány; 
- osvětové a vzdělávací aktivity, realizace výukových a pobytových programů  
- provozování volnočasového areálu jakožto střediska výchovy a osvěty 
- pro potřeby aktivit může spolek nabývat či si najímat pozemky či jiné nemovitosti 
- rozvíjení zahraniční spolupráce s organizacemi obdobného zaměření  
2) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze. 
 

čl. IV    Členství ve spolku 

1) Členem spolku se může stát fyzická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli spolku a je starší 15 let. 
2) Členství vzniká schválením přihlášky výkonnou radou a o přijetí musí být proveden zápis.  
3) Členství zaniká na základě vlastní žádosti člena nebo zrušením členství na základě rozhodnutí výkonné rady. 

Dále pak úmrtím člena spolku. Nezaplacení členského příspěvku ani po upozornění do 14 dnů po řádném 
termínu je důvodem pro zrušení členství. 

4) Rozhodnutí o získání či zrušení členství je oznámeno na nadcházející členské schůzi  
5) Člen má právo 
- účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován; 
- účastnit se členské schůze, od 18 let věku volit orgány spolku a být do nich volen; 
- předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku; 
- podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku; 
6) Člen má povinnost 
- dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíly spolku;  
- platit členské příspěvky. Tato povinnost se nevztahuje na čestného člena spolku. 
7) Roční členské příspěvky se platí vždy do 30.dubna roku, na který se platí. Výši ročního členského příspěvku 
schvaluje členská schůze, přičemž výchozí je částka 100,- Kč. 
 



 
 

čl. V      Orgány spolku 

 Orgány spolku jsou: 
- členská schůze 
- výkonná rada, předseda a místopředseda spolku 
- revizor spolku 

čl. VI      Členská schůze 

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně; 
2) Členskou schůzi svolává výkonná rada spolku. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň 
polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá rada spolku nejpozději do jednoho 
měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů…) náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet 
přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas 
nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. 
3) Členskou schůzi svolá rada spolku také  požádá-li o to písemně 1/3 členů spolku a to ve lhůtě do jednoho 
měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější. 
4) Členská schůze 
- schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 
většiny všech členů spolku 
- volí výkonnou radu spolku a revizora 
- schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu; 
- bere na vědomí přijetí nových členů a vyloučení členů výkonnou radou; 
- určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období; 
- stanovuje výši členských příspěvků na daný rok; 
 

čl. VII     Rada, předseda a místopředseda spolku, jednání jménem sdružení 

1) Rada spolku je pětičlenná a jejím funkčním obdobím je jeden rok. Ze svého středu volí předsedu a 
místopředsedu spolku. Činnost rady spolku řídí předseda spolku, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.  
2) Rada spolku řídí spolek v období mezi členskými schůzemi. Zejména: 
- schvaluje nakládání s majetkem  
- rozhoduje o závazcích spolku a o žádostech na projekty ve výši 100 tis.Kč a výše 
- může sestavit pracovní skupiny pro jednotlivé oblasti činnosti či konkrétní projekty včetně delegování pravomocí 
- stanovuje výši platu pro zaměstnance v hlavním či vedlejším pracovním poměru 
 Schůze rady spolku je volně přístupná členům spolku. Rada spolku : 
- na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku; 
- připravuje výroční zprávu o činnosti za minulé období a účetní uzávěrku, návrh rozpočtu na další období, případné 
změny stanov, návrh cílů další činnosti…, 
3) Předseda spolku a místopředseda spolku jsou statutárními orgány spolku, kteří jednají jménem spolku a to 
každý samostatně, vyjma zcizování a zatěžování nemovitostí, kdy musí jednat a podepisovat vždy oba dva. Rozhodnutí 
musí být v souladu s rozhodnutím rady nebo v souladu s rozdělením rozhodovacích pravomocí. Předseda zodpovídá za 
plnění závazků vůči státu. 
 

čl. VIII       Revizor spolku 

1) Kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním 
obdobím je jeden rok; 
2) Připravuje revizní zprávu a tuto předkládá členské schůzi. Revizor nemůže být současně členem rady spolku. 
 

čl. IX     Zásady hospodaření 

1) Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na 
činnost spolku. Dalšími příjmy mohou být příjmy z vedlejší hospodářské činnosti, která je v souladu s cíli spolku 
(poradenství, lektorství, ostatní služby…). Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s fyzickou či právnickou osobou 
pro finanční zajištění svých aktivit. 
2) Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov 
a rozpočtem spolku. 
 

čl. X      Okolnosti zániku spolku 

1) Spolek zaniká rozhodnutím dvoutřetinové většiny účastníků členské schůze. 
2) Při zániku organizace jmenuje členská schůze likvidátora, který zabezpečí majetkové a právní vyrovnání 
všech závazků a pohledávek. V případě likvidačního přebytku po uspokojení všech závazků bude přebytek přidělen 
nevládním neziskovým organizacím, jejichž cíle se shodují s cíli sdružení.  

 
 



 

 
Přihláška ke členství ve spolku PROCYON 

podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
 
 
Fyzická osoba :     …………………………………………………………….. 
 
Bydliště :     …………………………………………………………….. 
  
Datum narození:    .……………………………………………………………. 
 
Kontakt (e-mail, telefon) :   ……………………………………………………………. 
 
Prohlašuji, že souhlasím s cíly spolku (viz.Stanovy PROCYON) 
 
                                                           
Datum:      …………………                                        Podpis:  …………………………. 
 
 
 

 
Přihláška ke členství ve spolku PROCYON 

podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
 
 
Fyzická osoba :     …………………………………………………………….. 
 
Bydliště :     …………………………………………………………….. 
  
Datum narození:    .……………………………………………………………. 
 
Kontakt (e-mail, telefon) :   ……………………………………………………………. 
 
Prohlašuji, že souhlasím s cíly spolku (viz.Stanovy PROCYON) 
 
                                                           
Datum:      …………………                                        Podpis:  …………………………. 
 
 

 
 


