
Stanovy spolku Životice Sobě, z.s.

Článek 1.
Základní ustanovení

1. Název spolku: Životice Sobě, z. s.
2. Spolek se zakládá podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a vzniká

dnem zápisu do veřejného rejstříku u příslušného okresního soudu.
3. Sídlem spolku je: Havířov – Životice, 736 01, Ovocná 4/317

 

Článek 2.
Účel spolku a předmět činnosti spolku

1. Základní účel spolku:

a) Návrat  samostatnosti obce  Životice,  nynější  městské  části Havířov  –  Životice,  jejím  oddělením  od
statutárního města Havířova

b) Návrat ke kořenům obce Životice, historii a tradicím.
c) Ochrana přírody a krajiny.
d) Podpora kvality bydlení a života.
e) Oživení společenského, kulturního a spolkového života.

2. Hlavní činnost spolku:

a) Příprava a zajištění veřejných diskuzí s občany Životic k tématům: 
- vznik samostatné obce,  
- zamezení výstavby obchvatu města Havířova vedoucího přes území Životic.

b) Příprava a zajištění petice požadující vypsání obecního referenda o oddělení Životic od města Havířova.
c) Činnosti podporující  opravu a využití budovy zámku v  Životicích a  nedokončené chátrající  stavby v

blízkosti školy.
d) Tvorba návrhů a podnětů k plánu investic a oprav v Životicích, které zohlední aktuální potřeby občanů

(např. výstavba chodníků podél ulic Padlých hrdinů, Zelená, Přátelství).
e) Rozvoj spolkové činnosti na území Životic a navázání  spolupráce se spolky již  působícími  na území

Životic (PZKO, Dobrovolní hasiči a další).
f) Pořádání společenských a kulturních setkávání na území Životic.
g) Aktivní osvěta historie a tradic obce Životice.
h) Vytváření zázemí pro činnost spolku a plnění cílů spolku.
i) Vlastní hospodářská činnost.



Článek 3.
Členství ve spolku

1. Řádným členem spolku se může stát  fyzická zletilá osoba s místem trvalého pobytu v městské části
Havířov – Životice (v obci Životice po jejím vzniku), která souhlasí s účelem spolku a jeho stanovami.

2. Zájemce o členství doručí (osobně, poštou, elektronicky) vyplněnou přihlášku (čímž projeví  vůli  být
členem). Řádná a úplná přihláška musí obsahovat podstatné náležitosti, kterými jsou: jméno a příjmení
zájemce o členství, adresu trvalého bydliště, datum narození a datum podání přihlášky. Přihláška musí
být zájemcem podepsána. 

3. O přijetí zájemce za člena spolku rozhoduje výkonný výbor spolku. Při rozhodování o přijetí za člena
spolku výkonný výbor posuzuje zejména splnění všech členských předpokladů a podmínek stanovených
ve stanovách spolku. Zájemci o řádné členství ve spolku, nevzniká právní nárok na řádné členství ve
spolku, ani při současném splnění podmínek uvedených ve stanovách spolku.

4. Členství ve spolku zaniká:
a) Doručením písemného oznámení člena, že vystupuje ze spolku.
b) Rozhodnutím výkonného výboru spolku o vyloučení  člena,  z důvodu porušování  stanov spolku,

rozhodnutí spolku, zásad nebo cílů spolku. Dále přestane-li  člen splňovat podmínky pro členství
uvedené v těchto stanovách.

c) Úmrtím člena.
d) Zánikem spolku.

5. Práva člena spolku jsou:
a) Zúčastňovat se společných akcí pořádaných spolkem.
b) Účastnit se členských schůzí a hlasovat o rozhodnutích členské schůze.
c) Obracet se na orgány spolku s návrhy, stížnostmi a dotazy a obdržet na ně odpověď do 30 dnů.

6. Povinnosti člena spolku jsou:
a) Dodržovat stanovy spolku, hájit jeho zájmy a cíle.
b) Informovat výkonný výbor spolku o změnách v údajích uvedených v přihlášce člena spolku.
c) Platit členské příspěvky.

Článek 4.
Orgány spolku

1. Orgány spolku jsou členská schůze a výkonný výbor spolku.
2. Členská schůze  je nejvyšším orgánem spolku, který je tvořen všemi členy spolku.  Členská schůze se

schází dle potřeby, nejméně však jednou ročně.
3. Do působnosti členské schůze náleží:

a) rozhodování o změně stanov
b) volba a odvolání členů výkonného výboru spolku
c) schválení zprávy o činnosti spolku a zprávy o hospodaření spolku
d) určení koncepce činnosti spolku na další období
e) určení výše a splatnosti členských příspěvků
f) schválení rozpočtu spolku
g) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně



h) rozhodnutí o převodu či rozdělení majetku spolku po jeho likvidaci nebo přeměně.
4. Zasedání  členské  schůze spolku svolává výkonný výbor  spolku.  Termín,  čas  a místo konání  členské

schůze je výbor povinen zveřejnit na aktuální webové stránce spolku nejméně 30 kalendářních dní před
konáním této schůze.  

5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li  přítomná nadpoloviční většina všech členů spolku. Členská
schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů. Pro  rozhodnutí o zrušení  spolku
nebo jeho přeměně (Článek 4. odst. 3 písm. g) těchto stanov) a o rozhodování o změně stanov  (Článek
4. odst. 3 písm. a) těchto stanov) musí hlasovat alespoň dvou třetinová většina všech členů spolku.
Není-li v čase zahájení členské schůze uvedeném na pozvánce členská schůze usnášeníschopná, stane
se usnášeníschopnou po 30 minutách od času zahájení uvedeného na pozvánce, pokud jsou přítomny
alespoň 2/5 všech členů spolku. V takovém případě však nelze měnit program zasedání členské schůze,
který  je  uvedený v pozvánce a  v  bodu různé nelze  hlasovat.  Přijatá  usnesení  jsou v tomto případě
platná, hlasuje-li pro ně alespoň 1/3 všech členů spolku.

6. Výkonný výbor spolku je výkonným a statutárním orgánem spolku.
7. Výkonný  výbor  spolku  je  5  členný.  Výkonný  výbor  spolku  si  volí  ze  svých  členů  předsedu  a  dva

místopředsedy.
8. Funkčním obdobím výkonného výboru spolku je 5 let.
9. Výkonný výboru spolku zejména:

a) svolává členskou schůzi spolku,
b) rozhoduje o přijetí a vyloučení člena spolku,
c) řídí a organizuje běžnou činnost spolku,
d) zabezpečuje spolupráci s dalšími subjekty.

10. Výkonný  výbor  spolku  je  usnášení  schopen,  pokud  je  přítomna  nadpoloviční  většina  všech  členů
výkonného výboru spolku. Výkonný výbor spolku přijímá rozhodnutí hlasy nadpoloviční většiny všech
svých členů. Výkonný výbor spolku se schází dle potřeby, minimálně však 1x ročně, zasedání výkonného
výboru spolku řídí jeho předseda nebo místopředseda.

11. Spolek zastupuje navenek předseda nebo jeden z místopředsedů výkonného výboru spolku. Předseda a
místopředsedové se podepisují za spolek samostatně, a to tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis s
uvedením  své  funkce.  Spolek  může  zastupovat  rovněž  kterýkoliv  člen  spolku  pověřený  k jednání
předsedou nebo místopředsedou výkonného výboru spolku.

12. Výkonný výbor spolku je oprávněn zmocnit k zastupování spolku i jinou osobu (tj. osobu, která není
členem spolku) např.  v  řízeních před soudy či  státními orgány,  či  orgány místní  samosprávy atd.  O
zastupování jinou osobou však musí  rozhodnout výkonný výbor spolku nadpoloviční  většinou svých
členů.  

Článek 5.
Majetek a hospodaření spolku

1. Majetkem spolku se stávají věci spolkem nabyté – inventář, movitosti a finanční prostředky. Nabývání,
vlastnění,  vyřazování  majetku,  financování  a  hospodaření  s  finančními  prostředky  spolku  zajišťuje
výkonný výbor spolku v souladu s platnými předpisy.

2. Příjmy spolku tvoří:
a) příspěvky členů, 
b) dary,
c) dotace a granty,



d) příjmy  z výnosů  z jednorázových  spolkových  akcí  (např.  společenských,  kulturních,  sportovních
apod.)

3. Výdaje při naplňování cílů spolku jsou náklady spojené s činnostmi vedoucími k naplnění cílů (spotřební
materiál,  kancelářské potřeby,  náklady na propagaci,  korespondenci,  kolky,  právnické a poradenské
služby školení apod.).

4. Spolek  vede  účetnictví  v  souladu  s  platnými  předpisy.  Peněžní  prostředky  spolku  kromě  provozní
hotovosti, se ukládají do peněžního ústavu na účty k tomuto účelu zřízené. Za vedení účetní evidence a
archivaci účetních dokladů odpovídá výkonný výbor spolku.

Článek 6.
Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. Stanovy byly  schváleny  ustavující  členskou  schůzí  dne  4.3.2019.  Účinnosti nabývají  dnem zápisu u

příslušného rejstříkového soudu.


