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Stanovy spolku Probuďme Nusle, z. s. 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
Název spolku: Probuďme Nusle, z. s.  
Sídlo spolku: Čestmírova 1358/25, 140 00 Praha 4 
IČO spolku: 062 42 839 
 

II. 
Účel spolku a jeho hlavní činnosti 

 
1. Probuďme Nusle, z. s. (dále jen „spolek“) je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a 

jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. 
 

2. Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování 
společenského zájmu podporovatelů pražské čtvrti Nusle za účelem jejího rozvoje. 
 

3. Činnost spolku je zaměřena na rozvoj pražské čtvrti Nusle. Spolek zejména 
 
a) podporuje komunitní život a rozvoj sousedských vztahů, 
b) organizuje nebo pomáhá organizovat kulturně-osvětové akce, komunitní setkávání a jiné aktivity 

podporující účel spolku, 
c) podporuje ochranu životního prostředí a začleňování přírodních prvků do urbanizované krajiny města a 

kultivaci veřejného prostoru k obecně prospěšným účelům, 
d) pečuje o veřejný prostor a jeho rozvoj, propagaci komunitního/městského zahradničení a zemědělství, 

kompostování a dalších činností podporujících přírodní prvky ve městě, 
e) komunikuje a participuje ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy městské části 

Prahy 4 – Nusle. 
 

4. Předmětem hlavní činnosti spolku není podnikání nebo jiná výdělečná činnost.  
 
 

III. 
Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů, seznam členů 

 
Oddíl první: Členství ve spolku 
 
1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 16 let a kterákoli právnická osoba bez omezení. 

 
2. Členství vzniká zaplacením členského příspěvku následujícím bezprostředně poté, kdy alespoň jeden člen 

výboru spolku rozhodne o schválení žadatele na základě jeho přihlášky v elektronické podobě, přičemž 
schválením se rozumí uvědomení žadatele a zbylých členů výboru elektronickou formou. Přihláška musí 
obsahovat: typ členství, jméno a příjmení, příp. název firmy žadatele a IČO, adresu trvalého bydliště, příp. 
sídlo, telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. 

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

 
4. Práva člena spolku: 

a) spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku; 
b) podílet se na činnosti spolku; 
c) volit orgány spolku; 
d) být volen do orgánů spolku, pokud je plně způsobilý k právním úkonům;  
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e) svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku; 
f) nahlížet do zápisů z jednání členské schůze a do všech záznamů souvisejících s hospodařením spolku 

 
5. Povinnosti člena spolku: 

a) dodržovat stanovy spolku a plnit usnesení členské schůze spolku; 
b) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či zvolen; 
c) sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce; 
d) řádně a včas platit členské příspěvky 

 
Oddíl druhý: Členské příspěvky 

 
6. Členské příspěvky: 

a) jejich každoroční výši upravuje zvláštní pravidelně aktualizovaný a schvalovaný dokument; 
b) v případě započetí členství během roku se členský příspěvek určí alikvotní částkou na dobu mezi 

schválením přihlášky a koncem kalendářního roku; 
c) splatnost členského příspěvku je vždy do 31. 1. na započatý kalendářní rok nebo do 30 dní od podání 

přihlášky v případě nového člena; 
7. Druhy členských příspěvků: 

a) základní; 
b) pěstitelské – s adoptovaným truhlíkem ve Vnitrobloku Mečislavova; 
c) pro právnické osoby; 

 
Oddíl třetí: Zánik členství ve spolku 
 
Členství ve spolku zaniká 

a) dobrovolným vystoupením člena, a to dnem doručení písemného oznámení o 
vystoupení předsedovi výboru spolku.  

b) vyloučením člena pro závažné porušení povinností člena spolku či pro závažné porušení stanov spolku; 
c) smrtí člena; 
d) zánikem spolku. 

 
      Oddíl čtvrtý: Seznam členů 

 
1. Seznam členů spolku je veden v elektronické podobě. 

 
2. Zápisy a výmazy v seznamu členů spolku provádí pověřený člen výboru. 

 
IV. 

Orgány spolku 
 

Orgány spolku jsou  
a) Členská schůze 
b) Výbor 

 
 Oddíl první: Členská schůze 
 

1. Členská schůze je nevyšším orgánem spolku, který tvoří všichni členové spolku.  
 

2. Členskou schůzi svolává předseda výboru spolku podle potřeby, nejméně jednou ročně, a to zasláním 
pozvánky a programu schůze a veškerých podkladů, na základě kterých budou přijata usnesení členské 
schůze, na elektronické poštovní adresy členů spolku ve lhůtě nejméně dva týdny před stanoveným 
termínem konání členské schůze. 
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3. Výbor spolku je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi, pokud o to požádá alespoň 20 % členů spolku, 
a to do čtrnácti dnů ode dne, kdy je mu žádost o svolání mimořádné členské schůze doručena. 

 
4. Usnesení členské schůze jsou přijata většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Řádně svolaná 

členská schůze je vždy usnášeníschopná, jsou-li přítomni všichni členové výboru. Každý člen má jeden hlas. 
 

5. Do výlučné působnosti členské schůze patří  
a) rozhodování o vzniku, rozdělení sloučení nebo zániku spolku; 
b) schvalování stanov spolku a jejich změn; 
c) schvalování rozpočtu spolku; 
d) schvalování výroční zprávy a roční závěrky hospodaření; 
e) stanovení výše a splatnosti členských příspěvků; 
f) volba a odvolávání členů výboru spolku; 
g) projednávání zpráv o činnosti spolku a jeho výboru. 

 
6. Jednání a usnesení členské schůze musí být protokolováno a podepsáno předsedou výboru. 

 
Oddíl druhý: Výbor 
 
1. Výbor spolku je kolektivním statutárním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi. Je 

volen členskou schůzí nadpoloviční většinou přítomných členů na období tří let. Je možná opakovaná volba 
člena výboru. 
 

2. Výbor je nejméně tříčlenný a rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů. 
 

3. Členství ve výboru zaniká uplynutím funkčního období, odvoláním člena výboru členskou schůzí pro hrubé 
porušení jeho povinností, nebo odstoupením člena. 
 

4. Výbor volí ze svých členů předsedu, místopředsedu a pokladníka. 
 

5. Každý ze členů výboru zastupuje spolek navenek samostatně. 
 

6. Do výlučné působnosti výboru patří zejména 
a) svolávání členských schůzí; 
b) hospodaření s majetkem spolku podle rozpočtu schváleného výborem a řádné vedení účetnictví spolku; 
c) příprava návrhu rozpočtu, jejž výbor předkládá ke schválení členské schůzi; 
d) zpracování výroční zprávy a roční závěrky hospodaření, jež výbor předkládá ke schválení členské schůzi. 
 

 




