STANOVY
Mnichovohradišťský spolek genealogů
čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter spolku
1. Název spolku je: Mnichovohradišťský spolek genealogů (dále jen „spolek“).
2. Sídlem spolku je: S. K. Neumanna 908, 295 01 Mnichovo Hradiště.
3. Spolek působí na celém území České republiky se zaměřením na území okresů Mladá
Boleslav, Liberec, Semily a Jičín (dále jen „region působnosti spolku“).
4. Spolek se nečlení na organizační jednotky – spolek je místně příslušnou organizační
jednotkou.
5. Spolek je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
čl. II
Účel spolku
Účelem spolku je podpora genealogie a genealogického bádání, a to zejména v regionu
působnosti spolku:
• Vzájemná pomoc členům získávat teoretické znalosti a uplatňovat praktické vědomosti
nezbytné při badatelské práci v genealogii a souvisejících oborech.
• Mapování, dokumentace a propagace rodopisných poznatků v regionu působnosti.
• Šíření povědomí o genealogii a regionální historii.
čl. III
Cíle spolku a předmět jeho činnosti
1. Pravidelné schůzky členů.
2. Zprostředkování výměny informací mezi členy.
3. Provozování webových stránek s informacemi o genealogii v regionu působnosti spolku.
4. Rodopisný výzkum příjmení a rodů historicky se vyskytujících v regionu působnosti
spolku.
5. Realizace osvětové činnosti v oboru činnosti.
6. Navazování a udržování kontaktů se spolky podobného zaměření a dalšími institucemi
(archivy, muzea, obecní úřady, knihovny, školy…) a autoritami v oboru (profesionální
genealogové, historici, archiváři…).
7. Vydávání publikací.
8. Příprava a realizace vzdělávacích akcí (přednášky, semináře, besedy, exkurze).
9. Účast a prezentace spolku na vhodných kulturních, vzdělávacích a společenských akcích
jiných subjektů.
čl. IV
Členství ve spolku
1. Členem spolku mohou být fyzické osoby a právnické osoby.
2. Přihlášku ke členství přijímá předseda, který také rozhoduje o přijetí nového člena spolku.
3. Zakládajícími členy spolku jsou alespoň 3 osoby, vedené společným zájmem vést spolek
jako samosprávný a dobrovolný svazek členů.
4. Členství zaniká
a) závažným porušením povinnosti vyplývající z členství;
b) doručením písemného oznámení člena o vystoupení;
c) rozhodnutím o vyloučení;
d) nezaplacením členských příspěvků ani v přiměřené dodatečné lhůtě;
e) úmrtím, zánikem právnické osoby – člena spolku, zánikem spolku.
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5. Člen má právo
a) účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
b) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
c) podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku.
6. Člen má povinnost
a) dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku; (svou činností naplňovat
cíle spolku);
b) platit členské příspěvky.
7. Výši členských příspěvků stanoví členská schůze vždy pro příslušný kalendářní rok.
čl. V
Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
1. Statutární orgán – předseda
2. Nejvyšší orgán – členská schůze
čl. VI
Statutární orgán – předseda
1. Statutárním orgánem spolku je předseda.
2. Funkční období předsedy je tříleté.
čl. VII
Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku; schází se
nejméně jednou ročně;
2. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna většina členů spolku; nesejde-li se
v potřebném počtu, svolá se nejpozději do šesti dnů náhradní zasedání členské schůze.
Nové zasedání členské schůze je usnášeníschopné 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. Každý
člen má 1 hlas.
3. Členská schůze může být svolána, požádá-li o to 1/3 členů spolku, a to ve lhůtě do
jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
4. V případě, že usnesení členské schůze se příčí dobrým mravům či odporuje těmto
stanovám, hledí se na něj, jakoby nebylo přijato.
5. Členská schůze
a) volí předsedu spolku;
b) schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku;
c) konkretizuje činnost pro další období;
d) stanovuje výši členských příspěvků.
čl. VIII
Zásady hospodaření
1. Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit členské příspěvky, dary,
dotace, granty a příjmy z činnosti spolku a z majetku spolku, a budou používány na
činnost spolku.
2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho hlavní
činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.
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čl. IX
Okolnosti zániku spolku
1. V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí
členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.
2. Spolek může zaniknout rozhodnutím soudu.

Zakládající členové se dne 9. 1. 2020 shodli na obsahu těchto stanov a určují prvním předsedou
spolku Mgr. et Bc. Petra Nováka.

Zakládající členové:
Mgr. et Bc. Petr Novák, dat. nar. XX. XXXX XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bc. Jana Nastoupilová, dat. nar. XX. XXXX XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mgr. Jan Nohýnek, dat. nar. XX. XXXX XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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