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Stanovy spolku 

Úplné znění ke dni 21. 2. 2015 

čl. I 
Úvodní ustanovení 

1) Název spolku: Občanský spolek Hůrka a Radyně ve Starém Plzenci  
(dále jen „OSHR“) 

2) Sídlo spolku: Heydukova 479, Starý Plzenec 332 02 
3) Občanský spolek Hůrka a Radyně ve Starém Plzenci je spolek ve smyslu ustanovení §214 

a násl. zák. č.89/2012Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu 
jednání. 

4) Občanský spolek Hůrka a Radyně ve Starém Plzenci je samosprávná, dobrovolná, 
nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, 
kterým je především zvelebování historických a kulturních památek ve Starém Plzenci. 

5) Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí 
těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku. 

čl. II 
Činnost spolku 

 
Hlavní činnost spolku směřuje k uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak 
jak jsou stanoveny v  čl. I, a to je prováděno zejména: 

  Vytvářením podmínek pro aktivní činnost k záchraně a ochraně historických a 
kulturních památek ve Starém Plzenci, zejména NKP Slovanského hradiště Hůrka a 
hradu Radyně. 

 Podílením se na udržování, rekonstrukci a ochraně dalších památek v obci Starý 
Plzenec, včetně podpory archeologického průzkumu. 

 Podílením se na výsadbě, ochraně a kultivaci zeleně ve Starém Plzenci, působit při 
ochraně fauny v daných lokalitách, spolupůsobením při formování, údržbě a ochraně 
životního prostředí v obci. 

 Zastupováním členů a vedením jednání s orgány obce, orgány státní správy a 
fyzickými a právnickými osobami, které mohou nejen ekonomicky podpořit 
naplňování poslání OSHR.   

 Ve spolupráci s obcí a dalšími organizacemi aktivním propagováním města Starý 
Plzenec především v oblasti cestovního ruchu tvorbou turisticky zajímavých cílů. 

 Prosazováním vytvoření a vybudování stálé expozice a dalších forem prezentace. 

 Vedlejší činností OSHR je: 

 Aktivně komunikovat s dalšími spolky zabývajícími se ochranou kulturních a 
historických památek za účelem výměny informací a možné spolupráce.  

 Organizování jednorázových výletů a jiných akcí v souladu s cíli činnosti spolku. 

 Organizování vzpomínkových akcí na významné události a osobnosti Starého Plzence. 

 Aktivní spolupráce s ostatními spolky v obci. 

 Další činnosti související s plněním vytčeného poslání spolku.  
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    čl. III 
Členství 

 
1.    Vnik členství: 

a) Členem OSHR mohou být fyzické osoby, bez rozdílu věku, pohlaví, rasy, 
náboženského vyznání či národní příslušnosti. Členem OSHR mohou být i právnické 
osoby působící na území ČR podporující cíle OSHR.  

b) Podmínkou členství je aktivní podíl na akcích spolku a řádné hrazení členského 
poplatku. U člena mladšího 18ti let je nutný souhlas zákonného zástupce. 

c) O přijetí za člena OSHR rozhoduje výbor OSHR, který jej zanese do evidence členů. 
d) Členství vzniká dnem přijetí za člena a uhrazením členského poplatku. 
e) Dokladem o členství je členský průkaz, který je majetkem OSHR. 
  

2. Členství zaniká: 
a)  oznámením o vystoupení výboru spolku, 
b)  úmrtím člena, 
c)  zánikem spolku 
d) nezaplacení členského příspěvku po dobu 2 let 
Při vystoupení člena z OSHR mu nevzniká nárok na vrácení členských poplatků ani 
finančních a materiálních darů.    

3. Práva a povinnosti členů:                    
   Každý člen OSHR má právo se aktivně podílet se na činnosti OSHR, být informován  
o činnosti OSHR, účastnit se akcí pořádaných OSHR, podávat návrhy, připomínky a 
stížnosti k činnosti OSHR. Každý člen starší 18 let má právo volit a být volen do orgánů 
OSHR.  
   Povinností členů spolku je včas a řádně platit členské poplatky, účastnit se členské 
schůze a aktivně se v jejím průběhu podílet na rozhodování, řídit se stanovami OSHR, 
zdržet se takové činnosti, která by znemožnila dosažení cílů OSHR a aktivně se podílet na 
činnosti OSHR dle svých možností a schopností.  Dbát na zachování dobrého jména OSHR.  

 4.   Členové spolku neručí za případné dluhy spolku. 
      

čl. IV 
Orgány spolku 

 
     Orgány OSHR jsou:  
1. členská schůze 
2. výbor a předseda výboru 
3. dozorčí rada  

čl. V 
Členská schůze 

 
   Členská schůze je nejvyšší orgán OSHR a schází se na základě svolání výborem OSHR dle 
potřeby, nejméně však 1 x ročně. Rozhoduje na základě většinového hlasování všech 
přítomných členů.  
    Členská schůze zejména: 
a) rozhoduje o změnách stanov spolku a to nadpoloviční většinou všech členů OSHR 
b) schvaluje plán činnosti, rozpočet a roční uzávěrku hospodaření  
c)  rozhoduje o zrušení spolku a způsobu vypořádání 
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d) rozhoduje o volbě a odvolání členů výboru, předsedy a místopředsedy výboru 
e) rozhoduje o volbě a odvolání členů dozorčí rady 
   O průběhu členské schůze se pořídí zápis, který je uložen v archivu OSHR. Zápis podepisuje 
předseda výboru a zapisovatel, popř. další členové výboru. 
Nedostaví-li se nadpoloviční většina všech členů OSHR oprávněných k hlasování, koná se 
členská schůze o 30 minut později bez ohledu na počet přítomných členů.  
   V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. 

 

čl. VI 
Výbor a předseda 

1. Výbor OSHR je výkonným orgánem. Výbor OSHR je vždy tvořen lichým počtem členů, 
minimálně však pěti členy. Členové výboru si ze svého středu volí předsedu a 
místopředsedu. Výbor OSHR a předseda jsou voleni na 3 roky s možností opětovné volby.  

2. Výbor OSHR řídí spolek v období mezi konáním členských schůzí.  
3. Výbor OSHR může být odvolán členskou schůzí v případě, že neplní své pravomoci a 

povinnosti. 
4. Mezi pravomoci výboru OSHR patří plnit usnesení členské schůze, schvalovat vnitřní 

předpisy spolku, projednávat návrhy, připomínky a stížnosti, svolávání řádných i 
mimořádných členských schůzí, rozhoduje o přijetí člena. 

5. Výbor OSHR rozhoduje o využití příspěvků, darů, grantů, dotací, výnosů z činnosti OSHR a 
členských poplatků a odpovídá za jejich účelné využití v souladu se stanovami OSHR. 

6. Výbor OSHR je povinen na požádání předložit veškeré dokumenty dozorčí radě a členské 
schůzi. 

7. Výbor OSHR je usnášení schopný při účasti nejméně tří členů, z nichž jeden musí být 
předseda. 

8. Výbor OSHR vede evidenci všech svých členů dle Zákona o ochraně osobních údajů 
v platném znění. Evidence obsahuje jméno, příjmení, kontaktní adresu, telefon,  
popř. email, den vzniku členství a údaje o hrazení členských poplatků. Vydává členský 
průkaz. 

9. Pokud výbor OSHR nemá z důvodu rezignace nebo smrti člena výboru lichý počet členů, 
svolá výbor OSHR mimořádnou členskou schůzi, a to nejpozději do 60 dnů ode dne 
nastalé situace. Do konání mimořádné členské schůze řídí OSHR členové zbývajícího 
výboru.  

10. Předseda je statutárním zástupcem, jedná navenek samostatně, má podpisové právo a 
k podpisu je třeba připojit razítko spolku. V případě jeho nepřítomnosti zastupuje 
předsedu místopředseda.  

11. Předseda svolává výbor OSHR zpravidla jednou za 30 dnů.  

čl. VII 
Dozorčí rada 

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem spolku. Je volena členskou schůzí na období tří let a 
opětovná volba je možná. Za svoji činnost odpovídá členské schůzi. Dozorčí rada má vždy 
lichý počet členů, minimálně však 3 členy. 

2. Dozorčí rada může být odvolána členskou schůzí v případě, že neplní své pravomoci  
a povinnosti. 

3. Pravomoci dozorčí rady jsou především kontrola činnosti OSHR a stavu hospodaření. Má 
právo se vyjadřovat k roční uzávěrce a návrhu rozpočtu, vyžadovat potřebné doklady od  
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