
Stanovy spolku 

Umělecká kolonie Bastion IV, z. s. 

 

                  Čl. 1. 

Název a sídlo 

 

1. Název spolku:    Umělecká kolonie Bastion IV, z. s. (dále jen spolek) 

2. Sídlo spolku:       Žižkova 406, Jaroměř, 551 01 

Spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. 

 

                   Čl. 2. 

Charakter spolku 

 

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci rozvoje 

občanské společnosti, kteří chtějí poskytovat spoluobčanům možnost osvojení a chápání výtvarného 

umění i jiných uměleckých oborů ve spojení s výchovou k ochraně přírody a krajiny, k popularizaci 

těchto cílů a k poskytování obecně prospěšné činnosti v takto zaměřeném vzdělávání. 

 

                Čl. 3. 

Účel spolku 

 

Účelem spolku je kulturní a vzdělávací podpora a rozvoj občanské společnosti, a to zejména v těchto 

oblastech: 

• Poskytování vzdělávání i praktického osvojení různých oborů výtvarného umění. 

• Environmentální výchova, vzdělání a osvěta, která směřuje k aktivnímu a tvořivému způsobu 

života, k šetrnému přístupu k prostředí a krajině, k úctě k přírodě a přírodní rozmanitosti 

a především k životu samotnému ve všech jeho formách. 

• Podpora a udržování národních a místních tradic a zvyků. 

• Poskytnutí klidové zóny se zvířaty jako esteticky působivého zázemí zejména pro děti. 

• Poskytnutí výtvarně zajímavého a cenného prostředí pro setkávání s ostatními spolky 

podobného zaměření ve spolupráci s centrem podpory uměleckých aktivit Impuls Hradec 

Králové. 

 

Čl. 4. 

Formy činnosti spolku 

 

Spolek se zabývá zejména následujícími činnostmi: 

• Provádění komentovaných prohlídek Galerie Prachárna, Galerie Petra Nováka z Jaroměře. 

• Pořádání výtvarných sympozií, především sympozia řezbářů, které zde má již letitou tradici, ale 

i dalších tvůrčích setkání výtvarníků z různých oborů. 

• Pořádání dětské výtvarné soutěže „Oživlé pařezy“. 

• Vedení kurzů figurálního kreslení. 

• Pořádání plenérové malby ve zvláštní konfiguraci pevnostního prostředí. 

• Památkovou rekonstrukcí a údržbou objektu Bastion IV v rámci možností členů spolku 

i prostřednictvím dalšího doplnění kolonie novými členy. 



• Poskytnutí klubovny dětské organizaci. 

• Pořádání odborných přednášek na témata výtvarného umění a ochrany životního prostředí, 

promítání uměleckých nebo vzdělávacích filmů a poskytování výstavního prostoru pro výstavy 

výtvarníků i hudebních nebo divadelních souborů. 

 

Čl. 5. 

Členství ve spolku, vznik a zánik členství. 

 

• Členy spolku mohou být osoby starší 18 let, případně osoby mladší, a to pouze se souhlasem 

zákonného zástupce. 

• Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru. 

• Podmínkou členství je 

• souhlas se stanovami spolku vyjádřený v písemné přihlášce opatřené vlastnoručním podpisem 

přijímaného člena. 

• souhlas s vnitřními pravidly spolku, zejména pak s Etickým kodexem spolku a dalšími 

směrnicemi spolku. Takový souhlas je nedílnou součástí písemné přihlášky a stvrzuje se 

vlastnoručním podpisem přijímaného člena. 

• podpora cílů spolku 

• dodržování převzatých závazků vůči spolku 

• souhlas ostatních členů spolku. 

• O přijetí uchazeče za člena spolku rozhoduje Členská schůze na základě písemné přihlášky. 

• Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení uchazeče, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, 

kontaktní údaje (telefon, e-mail), datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis uchazeče. 

• Členství vzniká dnem kladného rozhodnutí o přijetí uchazeče za člena spolku. 

• Členství ve spolku zaniká 

• písemnou dohodou 

• doručením písemného oznámení o vystoupení člena ze spolku, a to na adresu sídla spolku 

• doručením písemného oznámení o vyloučení člena ze spolku Členskou schůzí, a to na adresu 

vyloučeného člena spolku, zejména pro hrubé porušení stanov nebo dalších vnitřních předpisů 

spolku. 

• úmrtím člena 

• zánikem spolku 

• Člen může být vyloučen na základě rozhodnutí Členské schůze, jestliže porušuje členské 

povinnosti nebo dopustil-li se takového jednání, které je v rozporu se stanovami a dalšími 

interními předpisy, cíli spolku či prokazatelně poškozuje zájmy a dobré jméno spolku. 

 

Seznam členů spolku 

• Seznam členů spolku (dále jen „seznam“) je vždy uváděn v Zápisech z členských schůzí (dále 

jen „Zápis“) 

• Součástí takového Zápisu je aktuální seznam stávajících členů spolku stvrzený vlastnoručními 

podpisy jednotlivých členů. 

• Pokud dochází k zapsání nového člena nebo výmazu odcházejícího člena, v Zápisu jsou tyto 

skutečnosti zaznamenány a stvrzeny vlastnoručními podpisy stávajících členů, nových členů 

i členů odcházejících. 

• Aktuálním Seznamem je vždy ten, který je uveden v posledním Zápisu. 

• Seznam není běžně uveřejněn. Pokud by vzniknul jakýkoli požadavek tento Seznam uveřejnit, 

lze to jen s písemným souhlasem všech členů spolku, kteří jsou v něm zapsáni. 



• Každý člen, a to i bývalý, má právo požádat o výpis ze Seznamu obsahující údaje o své osobě, 

popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly ze Seznamu vymazány. Spolek mu takové potvrzení bez 

zbytečného odkladu vydá. 

• Za zemřelého člena může o takové potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo zákonný zástupce. 

Není-li žádná z uvedených osob, může o vydání potvrzení požádat dědic nebo osoba blízká, 

prokážou-li zájem hodný právní ochrany. 

 

 

 

Čl.6. 

 

Práva a povinnosti členů spolku 

 

• Právem člena spolku je zejména 

• Podílet se na činnosti spolku, účastnit se veškeré činnosti spolku 

• Volit orgány spolku, pokud je způsobilý k právním úkonům 

• Být volen do orgánů spolku, pokud je způsobilý k právním úkonům 

• Obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy a stížnostmi 

• Posuzovat a vyjadřovat se ke zprávám o činnosti spolku 

• Hájit zájmy ochrany přírody a životního prostředí 

• Kdykoliv ze spolku vystoupit 

 

• Povinností člena je: 

• Dodržovat stanovy spolku a další interní předpisy spolku, zejména pak Etický kodex spolku 

• Aktivně se podílet na plnění cílů spolku, hájit poslání, za kterým byl spolek založen 

• Svědomitě vykonávat povinnosti vyplývající z úkolů, kterými je ve spolku pověřen 

• Respektovat rozhodnutí orgánů spolku 

• Nečinit žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku 

• Hájit zájmy ochrany přírody a životního prostředí 

• Bez zbytečného odkladu sdělit vedení spolku veškeré změny údajů, ty budou řádně zaevidovány. 

• Platit členské příspěvky nejpozději do konce března příslušného roku. 

               

             Čl. 7. 

Orgány spolku 

 

• Orgány spolku jsou: 

• Členská schůze, jako nejvyšší orgán spolku 

• Výbor (předseda, místopředseda) jako statutární orgán 

• Rada spolku 

• Předsedovi a místopředsedovi dále přísluší 

• Navrhovat vnitřní předpisy spolku 

• Spravovat majetek spolku 

• Svolávat a vést Členskou schůzi nejméně jedenkrát za 12 měsíců 

• Podávat Členské schůzi zprávu o výsledcích hospodaření. 

Doplňující informace: 

Pro platnost rozhodnutí o zcizení či zatížení nemovitosti spolku se vyžaduje souhlas Členské schůze 

 



Členská schůze 

• Skládá se z členů spolku. 

• Volí ze svého středu Předsedu na pětileté funkční období nebo odvolává stávajícího předsedu 

• Volí nebo odvolává Místopředsedu spolku. 

• Volí členy rady spolku. 

• Koordinuje činnost spolku v souladu s jeho posláním. 

• Určuje koncepci činnosti spolku na další období. 

• Schvaluje stanovy, vydává a schvaluje další vnitřní předpisy, které doplňují stanovy spolku. 

• Rozhoduje o přijetí uchazeče za člena spolku, rozhoduje o vyloučení člena ze spolku. 

• Projednává a rozhoduje podněty, návrhy a stížnosti členů spolku. 

• Schvaluje zprávu o činnosti spolku. 

• Schvaluje zprávu o hospodaření spolku za uplynulý kalendářní rok. 

• Schvaluje rozpočet spolku na další kalendářní rok. 

• Rozhoduje o výši a způsobu vybírání členských příspěvků. 

• Rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně. 

• V případě zániku spolku rozhoduje o naložení s majetkem spolku. 

• Rozhoduje o všech dalších věcech, pokud ji o rozhodnutí požádá předseda spolku. 

• Je svolávána předsedou nejméně jedenkrát za 12 měsíců, a to doručením pozvánky na 

elektronickou adresu každého člena spolku. V mimořádných případech se schůze svolává na 

základě návrhu minimálně dvou členů spolku. 

• Rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy. 

O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou. 

• Jednání Členské schůze jsou neveřejná. Z každého zasedání vyhotoví pověřený člen zápis, který 

bude ostatním členům do týdne od konání schůze elektronicky rozeslán. 

 

                   Výbor 

• Je statutárním orgánem spolku. 

• Jednotliví členové výboru (předseda, místopředseda) jsou oprávněni jednat samostatně. O svých 

krocích neprodleně informují druhého člena výboru. 

• Jedná jménem spolku, zastupuje spolek navenek a rozhoduje v záležitostech fungování spolku. 

• Činí veškeré právní úkony, podepisuje smlouvy a dohody za spolek. 

• Pověřuje plnou mocí osobu k jednání jménem spolku, a to i v případě písemné komunikace. 

• Koordinuje činnost spolku. 

• Je povinen archivovat písemnosti vzešlé z činnosti spolku. V případě odvolání Předsedy 

z funkce má povinnost do 7 dnů po zániku funkce předat veškeré písemnosti Místopředsedovi. 

Pokud to není možné, předá písemnosti jinému členu spolku, o čemž se vyhotoví zápis. 

• Má povinnost umožnit všem členům spolku nahlížet do zápisů z členských schůzí, jeho 

rozhodnutí a dalších materiálů souvisejících s funkcí spolku. 

• Předsednictví začíná dnem zvolení Členskou schůzí do funkce. 

• Funkční období je 5 let. 

• Předsednictví předsedy končí dnem odvolání Členskou schůzí, dohodou, úmrtím Předsedy, 

zánikem spolku, vypršením funkčního období. 

 

 

   

Rada spolku 

• Skládá se z členů spolku volených při členské schůzi. 



• Předseda i místopředseda jsou automatickou součástí rady. 

• Schází se dle potřeby, svolat schůzi může kterýkoliv z jeho členů. 

• Rozhoduje v méně podstatných záležitostech, k jejichž řešení není nutné svolávat členskou 

schůzi. 

• Rozhodnutí činí na základě hlasování. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy 

spolku. 

• O svých rozhodnutích je povinna informovat ostatní členy spolku. 

 

 

Čl. 8. 

Hospodaření spolku 

 

• Spolek hospodaří zejména s movitým majetkem. 

• Zdroje majetku jsou zejména: 

• Dary a příspěvky právnických a fyzických osob 

• Členské příspěvky ve výši schválené Členskou schůzí 

• Granty a dotace 

• Spolek hospodaří a pro svou činnost využívá nemovitost, která však není majetkem spolku. 

Veškerá práva a povinnosti vztahující se k využívání této nemovitosti a její správě jsou ukotvena 

ve smlouvě mezi majitelem nemovitosti a spolkem a jsou závazná pro obě strany. 

• Za hospodaření spolku odpovídá Předseda, který každoročně předkládá Členské schůzi zprávu 

o hospodaření včetně účetní závěrky. 

• Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Členskou schůzí. 

• Spolek vynakládá prostředky výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku řádně   

podložené účetními doklady. 

 

Čl. 9. 

Zánik spolku 

 

• Spolek zaniká 

• Rozhodnutím Členské schůze 

• Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí Členské 

schůze 

• Pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů 

• Po případném dobrovolném zániku spolku rozhodne o majetku spolku Členská schůze 

 

 

Čl. 10. 

   

Závěrečná ustanovení 

 

• Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku. 

• Jakékoli doplňky nebo změny těchto stanov musejí být přijaty všemi členy Členské schůze. 

• Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi 

a žádostmi. 

• Vzhledem k tomu, že jedním z hlavních poslání spolku je ochrana přírody a krajiny i estetická 

výchova spoluobčanů, má spolek možnost účastnit se řízení, v nichž budou dotčeny zájmy 



ochrany přírody a krajiny nebo obava z vizuálního znečištění životního prostředí nevhodnou 

výstavbou. 

• Ve věcech neupravených těmito stanovami nebo dalšími vnitřními předpisy spolku platí 

obecně závazné právní předpisy. 

• Znění těchto stanov nahrazuje stanovy schválené 11.3.2013 Ministerstvem vnitra ČR, pod č.j. 

VS/1-1/89341/12-R 

• Stanovy byly schváleny na členské schůzi spolku dne 11. 3. 2022. 

• Stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského 

soudu v Hradci Králové. 

          


