Stanovy spolku SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE z.s.
I.
Název, sídlo a účel spolku
1. Název spolku je SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE z.s. (dále jen „spolek“ nebo též „SPP“).
2. Sídlo spolku je: Sladkovského 433, 530 02 Pardubice.
3. SDRUŽENÍ PRO PARDUBICE z.s. je spolkem ve smyslu ust. § 214 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník. Jeho účelem je prosazování zájmů a cílů uvedených v čl. II stanov.
II.
Programové cíle
1. Spolek usiluje o svobodu jednotlivce, názorovou toleranci a o podíl na prosazování zájmů
města Pardubic. Sleduje zejména tyto cíle:
a) nabídnout občanům města možnost účasti na správě věcí veřejných, především v rámci
města a pro město,
b) umožnit občanům podíl na vytváření zastupitelského sboru města, zastupitelstev
městských obvodů/částí, případně i jiných orgánů a možnost účasti v nich,
c) zvýšení hospodářského a společenského významu města v rámci regionu i státu.
2. K dosažení cílů budou využity zejména následující prostředky a cesty:
a) výběr kandidátů a umožnění jejich účasti ve volbách, včetně podpory ze strany SPP ve
volební kampani, podpora zvolených zastupitelů v jejich činnosti,
b) delegování zástupců SPP do voleb zastupitelstva města, zastupitelstev městských obvodů/
částí, zastupitelstva Pardubického kraje, do výborů a komisí, případně orgánů společností
zřizovaných městem Pardubice, případně Pardubickým krajem, případně jiných orgánů,
c) zkvalitňování života a rozvoj města Pardubic a jeho okolí.
3. Spolek spolupracuje se stejně či obdobně orientovanými spolky, hnutími či s politickými
stranami, a to s cílem co nejefektivněji dosáhnout svých programových cílů.
III.
Vznik členství
1. Spolek sdružuje občany města Pardubic, bez ohledu na národnost, postavení, původ, rasu,
pohlaví nebo vyznání, pokud souhlasí s programovými cíli spolku a mají zájem se na jejich
naplňování podílet.
2. Členem spolku se může stát každý zletilý, bezúhonný a plně svéprávný občan města
Pardubic. Podmínkou vzniku členství je písemné podání, kterým dává uchazeč jednoznačně
najevo vůli stát se členem spolku a vyjadřuje svůj souhlas s jeho stanovami a programovými
cíli. Další podmínkou vzniku členství ve spolku je kromě výše uvedeného písemného podání
rovněž doporučení nejméně dvou členů spolku a souhlas nadpoloviční většiny přítomných
členů na členské schůzi, za předpokladu, že je tato schůze schopná usnášení.
3. Členství v jiných politických stranách či hnutích obecně není překážkou v účasti na setkáních
a akcích spolku, pokud takové členství není v rozporu s účelem a programovými cíli spolku.

IV.
Práva a povinnosti členů
1. Člen spolku má zejména právo:
a) volit a být volen do orgánů spolku,
b) obracet se na orgány spolku s podněty, připomínkami a žádostmi, požadovat jejich
vyřízení či vysvětlení,
c) účastnit se členských schůzí spolku, či schůzí těch orgánů, kterých je členem.
2. Člen spolku je zejména povinen respektovat a prosazovat programové cíle spolku, dodržovat
stanovy, spolupodílet se na naplňování programových cílů spolku a podle schválených zásad
a pravidel přispívat na jeho činnost a hradit členské příspěvky.
V.
Zánik členství
1. Členství ve spolku zaniká vystoupením, vyloučením, úmrtím člena, omezením jeho
svéprávnosti nebo dalšími způsoby uvedenými ve stanovách nebo v zákoně.
2. Členství zanikne, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v dodatečné lhůtě určené
spolkem po osobním či písemném vyzvání k zaplacení, nejpozději však uplynutím jednoho
roku od splatnosti příspěvku.
3. Spolek může vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v
přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li
porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu nebo poškodilo
jeho pověst. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu. O vyloučení člena
rozhoduje předsednictvo spolku.
4. Návrh na vyloučení člena může podat v písemné formě kterýkoli člen. V návrhu se uvedou
okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít
příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše,
co mu je ku prospěchu.
5. Člen, proti kterému návrh směřuje, může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné
formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení projednala a přezkoumala členská
schůze. Členská schůze rozhodnutí o vyloučení člena zruší, odporuje-li vyloučení zákonu
nebo stanovám. Rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných
případech. Návrh na přezkum rozhodnutí o vyloučení členskou schůzí má odkladný účinek do
doby rozhodnutí členské schůze o tomto návrhu. O novém návrhu na vyloučení či o návrhu
na přijetí člena, jehož členství skončilo vyloučením, může být jednáno nejdříve po uplynutí
šesti měsíců od předchozího rozhodnutí.

VI.
Orgány a způsob ustavování
1. Stálými orgány spolku jsou členská schůze (dílčí členská schůze), předsednictvo a kontrolní
komise.
VI a.
Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Do její působnosti zejména náleží:
a) určení hlavního zaměření činnosti spolku a jeho programových cílů,
b) rozhodování o změně stanov,
c) schvalování rozpočtu spolku,
d) schvalování výsledku hospodaření spolku,
e) hodnocení činnosti orgánů spolku a jejich členů,
f) volba a odvolávání předsedy předsednictva a členů předsednictva,
g) volba a odvolávání členů kontrolní komise,
h) přijímanání interních předpisů a řádů spolku,
i) rozhodování o výši členských příspěvků a jejich splatnosti,
j) rozhodování o přijetí člena,
k) přezkum rozhodnutí o vyloučení člena spolku,
l) rozhodování o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,
m) další činnosti svěřené členské schůzi stanovami a zákonem,
n) rozhodování ve všech dalších věcech, které si k tomu členská schůze vyhradí.
2. Členskou schůzi svolává k zasedání statutární orgán spolku dle potřeby, nejméně však
jedenkrát ročně.
3. Statutární orgán spolku svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů spolku
nebo kontrolního orgánu spolku. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze
do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské
schůze na náklady spolku sám.
4. Zasedání členské schůze se svolá vhodným způsobem ve lhůtě alespoň 5 dnů před jeho
konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání.
5. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení
záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské
schůze.
6. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny členů spolku. Usnesení
přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas.
7. Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí volbu
předsedy zasedání.
8. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na
změně pořadu, nebo na předčasném ukončení zasedání.
9. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání na pozvánce při jeho ohlášení, lze
rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.

10. Statutární orgán spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do 10 dnů od jejího ukončení.
Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská
schůze.
11. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu
předsedal, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven.
12. Každý člen spolku může nahlížet do zápisů ze zasedání. Elektronická verze zápisu bude na
vyžádání zaslána členům na ověřenou e-mailovou adresu, nebo bude umístněna v případě
zřízení intranetových stránek SPP na tyto stránky.
13. Zasedání členské schůze je možné z organizačních důvodů pořádat též formou dílčích
členských schůzí po městských obvodech/částech, jsou – li utvořeny. Pravidla jejich zasedání
se přiměřeně řídí pravidly pro zasedání členské schůze spolku.
VI b.
Předsednictvo
1. Předsednictvo je statutárním a výkonným orgánem spolku.
2. Předsednictvo má 5 členů. Funkční období členů předsednictva je dvouleté.
3. Předsednictvo je ze své činnosti odpovědno členské schůzi. Do jeho působnosti zejména
náleží:
a) vykonávat činnost statutárního orgánu,
b) spravovat majetek spolku a hospodařit s ním,
c) spolu s kontrolní komisí sestavovat návrh rozpočtu,
d) svolávat členskou schůzi,
e) rozhodovat o vyloučení člena,
f) činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti spolku, jakož i provádět další
činnost podle těchto Stanov, pokud nepřísluší jiným orgánům spolku.
4. Ze svých členů volí místopředsedu, hospodáře, případně další funkce, a to nadpoloviční
většinou hlasů členů předsednictva.
5. Předseda předsednictva, který je současně předsedou spolku, je volen samostatně členskou
schůzí dle pravidel uvedených v čl. VII. stanov. Jejím zvolením se stává automaticky členem
předsednictva. Zbylí 4 členové předsednictva jsou rovněž voleni členskou schůzí dle pravidel
uvedených v čl. VII stanov.
6. Předsednictvo je při své činnosti vázáno stanovami spolku, zákonem, schváleným rozpočtem
spolku a usneseními členské schůze.
7. Členství v předsednictvu končí:
a) vzdáním se funkce písemným sdělením předsednictvu,
b) uplynutím funkčního období,
c) odvoláním z funkce členskou schůzí,
d) zánikem volitelnosti,
e) zánikem členství ve spolku.

8. Klesne–li v průběhu funkčního období počet členů předsednictva pod tři, provede – se
doplňující volba do počtu chybějících členů předsednictva.
VI c.
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise je tříčlenná. Funkční období členů kontrolní komise je dvouleté. Její členy
volí a odvolává členská schůze a té je také kontrolní komise odpovědna ze své činnosti. Ze
svých členů volí kontrolní komise svého předsedu.
2. Členové kontrolní komise jsou voleni členskou schůzí dle pravidel uvedených v čl. VII.
stanov.
3. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím v předsednictvu spolku.
4. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku a jeho hospodaření řádně vedeny a
vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní
komise nedostatky, upozorní na ně předsednictvo a členskou schůzi. Kontrolní komise se
podílí spolu s předsednictvem na sestavování návrhu rozpočtu. Kontrolní komise uděluje
stanoviska k hospodaření spolku.
5. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů spolku a
požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k
jednotlivým záležitostem. Členové kontrolní komise mají právo účastnit se schůzí
předsednictva, nemají však na těchto schůzích hlasovací právo.
6. Členství v kontrolní komisi končí:
a) vzdáním se funkce písemným sdělením kontrolní komisi,
b) uplynutím funkčního období,
c) odvoláním z funkce členskou schůzí,
d) zánikem volitelnosti,
e) zánikem členství ve spolku.
7. Klesne – li v průběhu funkčního období počet členů kontrolní komise pod tři, provede se
doplňující volba do počtu chybějících členů kontrolní komise bez zbytečného odkladu.
VII.
Volby do orgánů spolku
1. Volby předsedy předsednictva, který je současně předsedou spolku, členů předsednictva a
členů kontrolní komise se konají jako:
a) řádné, v roce skončení funkčního období, zpravidla v období mezi volbami do krajských
zastupitelstev a komunálními volbami,
b) doplňovací, v průběhu funkčního období.
2. Vyhlášení voleb provádí členská schůze, kterou je předsednictvo povinno svolat v
dostatečném předstihu přede dnem, ve kterém skončí funkční období volených orgánů. V
zápise z jednání členské schůze se uvádí:
a) měsíc a rok skončení funkčního období členů dosavadních orgánů,
b) datum konání členské schůze, na které budou provedeny volby,

c) termín, do kterého bude volební komise přijímat návrhy na kandidáty,
d) složení volební komise.
3. Pro řízení a organizaci příprav a zajištění průběhu voleb určí členská schůze ze svých členů
volební komisi. Návrhy na složení volební komise předkládají členové spolku na základě
výzvy předsednictva k podávání návrhů učiněné nejpozději spolu s pozvánkou na členskou
schůzi, na které má dojít k vyhlášení voleb (čl. VII. Odst. 2 stanov). Volební komise
zejména:
a) shromažďuje návrhy na kandidáty a rozhoduje o odmítnutí návrhů,
b) zajišťuje sestavení volebních lístků pro volby,
c) zajišťuje vydávání volebních lístků účastníkům členské schůze s hlasovacím právem,
d) zjišťuje a oznamuje výsledky voleb,
e) zpracovává protokol o výsledku voleb.
4. Volební komise je tříčlenná. Činnost komise řídí předseda komise, kterého volí komise na
svém prvním zasedání. První zasedání komise se koná bezprostředně po skončení členské
schůze, na které byla určena (čl. VII. Odst. 2 stanov). Funkční období volební komise trvá po
dobu voleb a končí vyhotovením a podepsáním protokolu o výsledku voleb.
5. Kandidáti pro volby do orgánů spolku své návrhy zasílají volební komisi v termínu pro
přijímání volebních návrhů, stanoveném členskou chůzí (čl. VII. odst. 2 písm. c stanov).
Návrh musí obsahovat:
a) jméno, příjmení, datum narození a bydliště člena,
b) název orgánu spolku, do kterého kandiduje,
c) souhlas navrhovaného kandidáta s jeho zvolením do funkce,
6. Volební komise odmítne opožděné návrhy, návrhy které neobsahují požadované náležitosti,
jakož i návrhy kandidátů, kteří nemohou být voleni za člena orgánu spolku.
7. Kandidát může kandidovat a být zvolen pouze do jednoho voleného orgánu spolku. Kandidát
nemůže kandidovat a být zvolen za člena orgánu spolku pokud sám není členem spolku,
případně pokud ke dni voleb nesplňuje podmínky členství ve spolku. Kandidát taktéž
nemůže kandidovat a být zvolen za člena orgánu spolku, pokud je členem volební komise,
ledaže s jeho kandidaturou vyslovila souhlas členská schůze.
8. V případě, že navržený počet kandidátů do orgánu spolku je nižší nebo roven počtu volených
členů orgánu, vyzve volební komise členy k navrhování dalších kandidátů do tohoto orgánu a
stanoví termín, do kterého bude přijímat návrhy na kandidáty.
9. Volební lístky jsou sestaveny samostatně pro jednotlivé orgány spolku. Volební lístek
obsahuje:
a) název spolku, číslo a datum konání volební členské schůze,
b) název orgánu spolku, pro jehož volbu je volební lístek určen,
c) počet kandidátů, které je možné volit,
d) pořadové číslo, jméno, příjmení kandidujících členů.
10. Volební lístky jsou vydávány při prezenci v den konání volební členské schůze. Každý člen
obdrží jeden volební lístek pro každý volený orgán.

11. Volby jsou prováděny tajným hlasováním. Na volebním lístku zakroužkuje člen pořadové
číslo alespoň jednoho kandidáta, maximálně však počet kandidátů, který odpovídá počtu
členů voleného orgánu spolku. Volební lístky, na kterých není zakroužkováno žádné pořadové
číslo kandidáta, nebo na kterých počet zakroužkovaných kandidátů přesahuje počet členů
voleného orgánu spolku, případně upravené jinak než zakroužkováním pořadového čísla
kandidáta jsou neplatné.
12. Volební komise zjišťuje počet platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty. Za
členy orgánu spolku jsou zvoleni kandidáti, kteří obdrží postupně nejvyšší počet hlasů. V
případě rovnosti hlasů na jedno volené místo, které je poslední v počtu členů orgánu, se
stává členem orgánu kandidát vybraný na základě losování pod dohledem volební komise.
13. Volební komise vyhlásí před skončením členské schůze výsledky voleb. Pokud to z časových
důvodů není možné, oznámí volební komise výsledky voleb členům spolku jiným vhodným
způsobem. Volební komise oznámí počet odevzdaných platných volebních lístků, jména a
příjmení zvolených členů jednotlivých orgánů spolku s uvedením počtu platných hlasů.
14. Volební komise zpracovává protokol o výsledku voleb, který obsahuje výsledky voleb do
volených orgánů spolku, tj. údaje o počtu hlasů odevzdaných pro všechny kandidáty včetně
těch, kteří nebyli zvoleni za členy orgánů spolku. Členové volební komise podepisují
protokol o výsledku voleb.
15. Pro konání doplňovacích voleb se přiměřeně použijí ustanovení o konání řádných voleb.
VIII.
Jednání jménem spolku
1. Jménem spolku jedná navenek předsednictvo.
2. Jménem předsednictva jedná předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Písemnosti
podepisuje vždy předseda, případně místopředseda spolu s dalším členem předsednictva. Na
písemnosti musí být vždy uveden název spolku, jméno, příjmení a funkce podepisujícího.
Použití razítka je možné, není však podmínkou.
IX.
Zásady hospodaření
1. Majetek spolku tvoří věci (včetně peněžních prostředků v hotovosti nebo na účtech),
pohledávky a jiná práva a majetkové hodnoty. Zdrojem majetku jsou členské příspěvky,
dobrovolné příspěvky a dary členů, jiných subjektů či orgánů a výsledky vlastní činnosti
spolku.
2. Spolek hospodaří se svým majetkem podle rozpočtu schváleného členskou schůzí. Sestavený
návrh rozpočtu vypracovává a předkládá předsednictvo po projednání s kontrolní komisí. O
použití prostředků a majetku v rámci jednotlivých položek schváleného rozpočtu rozhoduje
předsednictvo.
3. Za provádění hospodářských operací je zodpovědný hospodář spolku. Při nakládání s
prostředky se hospodář řídí zásadami pro vedení účetnictví.
4. Po skončení kalendářního roku vypracuje hospodář vždy návrh zprávy o hospodaření a
předloží jej předsednictvu a kontrolní komisi. Předsednictvo vypracuje úplnou zprávu a
předloží ji kontrolní komisi a nejbližší členské schůzi. Nedílnou součástí zprávy je stanovisko

kontrolní komise. Členská schůze výsledky hospodaření projednává a schvaluje.
5. Hospodář je povinen na požádání předložit kontrolní komisi veškeré podklady. Vůči jiným
orgánům je povinen tak učinit pouze v případě, ukládá-li to závazný právní předpis.
X.
Zrušení a zánik spolku
1. Spolek se zrušuje právním jednáním nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci, nebo z dalších
důvodů stanovených zákonem. O dobrovolném zrušení spolku rozhoduje členská schůze.
Pokud se ani opakovaně nesejde, přestože byla svolána obvyklým způsobem, může o zrušení
rozhodnout předsednictvo. Po zrušení spolku se vyžaduje jeho likvidace, ledaže celé jeho
jmění nabývá právní nástupce, nebo stanoví-li zákon jinak. Spolek zaniká dnem výmazu z
veřejného rejstříku.
V Pardubicích, dne 9. března 2015

