
S T A N O V Y  
 

SPOLKU RODÁKŮ A PŘÁTEL MUZEA V NETVOŘICÍCH 
 

________________________________________________________________ 
 

Článek I. 
 

Název, sídlo, působnost a doba trvání 
 
1. SPOLEK RODÁKŮ A PŘÁTEL MUZEA V NETVOŘICÍCH  (dále jen Spolek) je 
zájmové, nepolitické, vlastenecké, veřejně prospěšné, občanské sdružení rodáků 
pocházejících z Netvořického regionu a přátel majících vztah k této oblasti a ke kulturní 
tradici muzea v Netvořicích. 
 
Sdružuje občany, kteří svojí dobrovolnou, nezištnou prací a činností ve Spolku chtějí 
napomoci k rozvoji a zvelebení Netvořicka, k vytváření občanské společnosti směřující  
k zachování a rozvoji muzea v Netvořicích. 
 
2. Sídlem Spolku je obec Netvořice, okr. Benešov. 
 Adresa Spolku je Muzeum, Muzejní čp. 46, 257 44 Netvořice. 
 
3. Spolek působí především v Netvořicích a okolí. 
 
4. Spolek je založen na dobu neurčitou. 

 
Článek II. 

 
Poslání Spolku 

a základní principy jeho činnosti 
 
1. Spolek je pokračovatelem spolku MĚSTSKÉHO MUZEA V NETVOŘICÍCH, 
SPOLKU PRO ZACHOVÁNÍ A SBÍRÁNÍ PAMÁTEK STAROŽITNOSTÍ V OKRESE 
NEVEKLOVSKÉM (název tohoto spolku viz. příloha notářský opis stanov z roku 1919), 
který byl založen dne 1.10.1919 a jehož stanovy byly schváleny Zemskou správou politickou 
dne 15.10.1919 rozhodnutím vydaným pod číslem jednacím 8-A3794/308455 ai 1919. 

 
Činnost tohoto původního Spolku byla protiprávně a bezdůvodně přerušena v období 
totalitního komunistického režimu v roce 1952, kdy byl úředním rozhodnutím rozpuštěn a 
jeho majetek byl zestátněn a předán do správy a majetku obce i s vázanými vklady. 
 
Spolek svým posláním a svojí činností navazuje na tradici a kulturní odkaz svého  předchůdce 
a v jeho obecně prospěšné činnosti pokračuje. Jako  nástupce hodlá i případně usilovat o 
navrácení majetku, kterého byl jeho  předchůdce protiprávně zbaven. 
 
Spolek se též hlásí ke kulturnímu odkazu, myšlenkám a cílům dalšího, v regionu Netvořickém 
dříve působícího, a posléze v období komunistické totality zaniklého spolku, a to k odkazu 
SPOLKU RODÁKŮ A PŘÁTEL NETVOŘIC NA KRÁLOVSKÝCH VINOHRADECH 
založeného v roce 1904. 



 
2. Spolek podporuje rozvoj prosperity regionu Netvořického. Činí tak zejména jeho 
popularizací a propagací, podporou občanských, podnikatelských aktivit a turistického ruchu 
v regionu.  
 
3. Spolek podporuje rozvoj vzdělanosti a informovanosti občanů, jejich znalosti místních 
tradic, historie, pamětihodností, přírodních krás a kulturních památek. Rozvíjí kladný vztah 
občanů ke svému regionu a jejich pocit odpovědnosti za stav životního i kulturního prostředí. 
 
4. Spolek působí ve směru zachování muzea v Netvořicích a ve směru zabránění přemístění 
stávajících muzejních sbírek mimo Netvořice. Spolek bude vyvíjet soustavnou činnost 
směřující k rozvoji a obohacování muzejních sbírek, k zvelebení muzejní expozice a k rozvoji 
muzejní činnosti tak, aby muzeum v Netvořicích zajímavým a atraktivním způsobem 
přispívalo k uchování a propagaci historických hodnot majících vztah k Netvořickému 
regionu. 
 
5. Spolek se angažuje ve věcech týkajících se ochrany životního prostředí, ochrany kulturních 
a přírodních hodnot, ve věcech týkajících se výstavby v regionu, s důrazem na estetiku a 
architektonickou kvalitu nových staveb. 
 
6. Spolek za účelem splnění svého poslání a k vytvoření a zajištění podmínek pro rozvoj své  
činnosti může provozovat podnikatelskou činnost . 
 
7. Spolek při své činnosti dodržuje zákony a právní předpisy ČR. Činnost vykonává 
s maximálním důrazem na ochranu a šetření oprávněných individuálních i veřejných práv a 
zájmů. 
 
8. Spolek při své činnosti spolupracuje zejména s Obecním zastupitelstvem a Obecním 
úřadem obce Netvořice, se Základní školou v Netvořicích, s Okresním muzeem v Benešově a 
se všemi občanskými organizacemi, které se zabývají rozvojem regionu, rozvojem 
vzdělanosti občanů, ochranou a rozvíjením kulturních tradic, uchováním historických, 
kulturních i přírodních hodnot a výchovou k zdravému vlastenectví a humanistickému 
myšlení. Spolek svoji činnost výrazně zaměřuje na mravní výchovu mládeže s obvzláštním 
důrazem na propagování hodnot občanské společnosti a vytváření vztahu mládeže 
k Netvořickému regionu. 
 
9. Vnitřní poměry ve spolku jsou založeny na principu dobrovolnosti členství, rovnosti členů, 
na demokratických principech rozhodování a řízení činnosti a na dobrovolně přijatém 
principu osobní odpovědnosti každého člena za řádné fungování Spolku. 
 
 

Článek III. 
Řádné členství ve Spolku 

 
 

1. Řádným členem Spolku ( dále jen člen) může být každá fyzická osoba bez rozdílu 
národnosti, náboženského vyznání, politické orientace a věku. 

 
 
 



2. Řádnými členy Spolku jsou všichni členové původního spolku MĚSTSKÉHO MUZEA 
V NETVOŘICÍCH, SPOLKU PRO ZACHOVÁNÍ A SBÍRÁNÍ PAMÁTEK 
STAROŽITNOSTÍ V OKRESE NEVEKLOVSKÉM a dále každý, kdo je za řádného 
člena přijat Valnou hromadou Spolku.  

 
    Valná hromada rozhoduje o přijetí člena na základě písemné přihlášky podané zájemcem o                                         
členství ve Spolku k rukám starosty Spolku. 
 
   Řádné členství ( dále jen členství ) ve Spolku vzniká dnem rozhodnutí Valné hromady, jímž 
byl člen přijat. 
 
    Členovi spolku se vydává členský průkaz. 
 
3. Členství ve Spolku zaniká: 
 
a) smrtí člena 
b) vystoupením člena ze Spolku 
c) zánikem členství pro prodlení s úhradou členského příspěvku 
d) vyloučením člena ze Spolku 
 
4. Vystoupit může člen ze Spolku z jakýchkoliv důvodů. Jeho členství ve Spolku zaniká 

okamžikem, kdy svůj úmysl vystoupit oznámí písemně Valné hromadě, nebo v době mezi 
jejími zasedáními, starostovi Spolku. 

 
5. Členství ve Spolku zaniká, jestliže člen je déle než dva roky v prodlení s úhradou 
členského příspěvku, a to dnem, kdy tato lhůta uplynula. 

 
Zánik členství nenastane, jestliže Valná hromada dodatečně promine členovi pozdní 
úhradu členského příspěvku. Valná hromada rozhoduje o prominutí pozdní úhrady 
členského příspěvku na základě písemné žádosti člena, doložené dokladem o úhradě 
dlužného členského příspěvku. 
 

6. Vyloučit člena ze Spolku může pouze Valná hromada.  
 

Důvodem pro vyloučení člena musí být závažné porušení členských povinností 
vyplývajících ze stanov Spolku, nebo ze závazných rozhodnutích orgánů Spolku, nebo 
závažné porušení povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, mající 
vztah k činnosti Spolku, nebo jiné zavrženíhodné jednání člena Spolku, které je v rozporu 
s posláním a účelem Spolku, nebo narušuje vztahy mezi členy Spolku nebo poškozuje 
oprávněné zájmy Spolku, nebo jeho členů. 
 
 
 
     Členství zaniká okamžikem, kdy Valná hromada takto rozhodla. Důvody takového 
rozhodnutí Valné hromady musí být uvedeny v zápise z Valné hromady, jehož opis musí 
být bez zbytečného odkladu doručen vyloučenému členovi Spolku. 
 

7. V souvislosti se zánikem členství ve Spolku nevznikají členovi vůči Spolku žádné 
majetkové nároky.  

 



 
 

Článek IV. 
 

Práva a povinnosti člena Spolku 
 

1. Všichni členové Spolku mají stejná práva podílet se na činnosti Spolku, používat výhod 
z členství ve Spolku vyplývajících a užívat majetek Spolku náležící a to v souladu se 
stanovami Spolku, rozhodnutími orgánů Spolku a organizačními  pravidly Spolku.  

 
2. Všichni členové Spolku mají právo zúčastnit se rozhodování o záležitostech Spolku a volit 

funkcionáře a orgány  Spolku.  Toto právo vykonávají svojí účastí a hlasováním na 
Valných hromadách Spolku.  

 
Hlas každého člena při rozhodování na Valné hromadě má stejnou hodnotu. 
 

3. Každý zletilý člen Spolku má právo volit a být volen do orgánů  Spolku.  
 
4. Všichni členové jsou povinni dbát dodržování stanov Spolku, rozhodnutí orgánů Spolku, 
     ve Spolku platících organizačních pravidel, a dále zákonů a jiných právních předpisů. 
 
5. Každý člen je povinen řádně platit členské příspěvky stanovené poslední Valnou 
     hromadou. 
 
6.  Členové jsou též povinni vyvarovat se jakékoliv činnosti , která by poškozovala zájmy 

Spolku a zájmy ostatních členů, pokud souvisejí s činností Spolku. 
 
  

Čestné členství ve Spolku 
 

 
     Vedle řádných členů Spolku mohou být za členy jmenováni Valnou hromadou čestní 
členové Spolku.  
 
     Čestným členem spolku může být Valnou hromadou jmenován člověk, který se významným 
způsobem zasloužil o prospěch Spolku, nebo o rozvoj Netvořického regionu, nebo se 
významným způsobem zasloužil o Netvořické muzeum, nebo jinak významně přispěl 
k veřejnému prospěchu.  
 
     K jmenování občana čestným členem Spolku je třeba jeho souhlas. Čestné členství je 
doživotní. Čestný člen není povinen platit členské příspěvky. Nevyplývá-li ze stanov Spolku 
něco jiného, vztahují se na práva a povinnosti čestných členů přiměřeně ustanovení stanov 
upravující  práva a povinnost členů.  
     Čestnému členu Spolku se vydává pamětní členský průkaz osvědčující jeho čestné členství a 
pamětní medaile.  
 
 
 
 
 



Člen Spolku mladší 18 let 
   
 
     Je osvobozen od placení členských příspěvků.  
     Nemá hlasovací právo a nemůže být volen do orgánů Spolku. 

Článek V 
 

Orgány a funkcionáři Spolku 
 
 
1. Valná hromada 
 
     Nejvyšším orgánem Spolku je Valná hromada, která je tvořena všemi členy Spolku.  
 
     Valná hromada rozhoduje o všech  důležitých záležitostech Spolku.  
 
     Zejména rozhoduje: 
a)  O přijímání člena, jmenování čestného člena, vyloučení člena a prominutí opožděné                                                             
     úhrady členského příspěvku v případě zániku členství.  
b)  Bere na vědomí vystoupení člena. 
c)   Řídí hospodářskou a jinou činnost Spolku. 
d) Rozhoduje o hospodaření s majetkem Spolku. 
e) Volí a odvolává orgány a funkcionáře Spolku a kontroluje jejich činnost. 
f) Rozhoduje o změně stanov Spolku. 
g) Schvaluje organizační pravidla Spolku a další případné vnitřní předpisy sloužící 

k organizaci činnosti Spolku. 
h) Určuje výši členského příspěvku členů a jeho splatnost. 
i) Kteroukoliv ze svých pravomocí může přenést na jí pověřený orgán funkcionáře či člena 

Spolku nebo jinou osobu. 
 
 

     Valná hromada se schází nejméně jedenkrát do roka  na řádném zasedání. Svolává ji a        
řídí starosta Spolku.  
 
     Starosta Spolku je povinen svolat mimořádné zasedání Valné hromady Spolku, 
požádá-li písemně o její svolání alespoň deset členů Spolku nebo výbor Spolku. 
 
     Pokud tak starosta neučiní ve lhůtě jednoho měsíce od doby, kdy mu byla doručena 
žádost o svolání Valné hromady, může tuto svolat kterýkoliv člen Spolku alespoň 10 dní 
před termínem Valné hromady. 
 
     Valná hromada Spolku se svolává veřejným oznámením na vývěsce Spolku a dopisy 
adresovanými členům Spolku na jejich naposledy známou adresu.  
 
     Oznámení o svolání Valné hromady musí obsahovat předpokládaný program jejího 
jednání.  To nebrání tomu, aby předmětem jednání a rozhodování Valné hromady byly i 
věci předem neoznámené.  
  
     Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů  
Spolku. Nesejde - li se dostatečný počet členů, zahajuje se Valná hromada o půl  hodiny 



později a  je usnášení schopná  při jakémkoliv počtu přítomných členů.  
 
 
 
 
     Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů členů přítomných na jejím zasedání.  

 
 
2. Starosta Spolku 
            Je volen Valnou hromadou na dobu neurčitou. Valnou hromadou je též odvolán.  
  
            Starosta Spolku zejména: 
a) Řídí činnost Spolku v době mezi zasedáními Valné hromady. 

Odpovídá za řádný chod Spolku, odpovídá za řádné hospodaření s majetkem Spolku, za 
vedení předepsaného účetnictví a předepsaných evidencí, za dodržování předpisů na 
ochranu bezpečnosti osob a majetku. 

b) Svolává a řídí zasedání Valné hromady a Výbor Spolku. 
c) Zastupuje Spolek navenek, činí jménem Spolku veškeré právní úkony a podepisuje 

jménem Spolku právní listiny a to tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu Spolku 
připojí svůj podpis. Je-li k právnímu úkonu předepsána písemná forma, podepisuje 
jménem Spolku starosta Spolku spolu s dalším členem výboru nebo s hospodářem či 
jiným pověřeným členem Spolku.  

d) Přijímá, propouští a řídí zaměstnance Spolku a dohlíží na činnost ostatních orgánů a 
funkcionářů Spolku. 

e) Přijímá přihlášky zájemců o členství ve Spolku a předkládá je Valné hromadě 
k rozhodnutí o přijetí za člena Spolku.  

 
     Veškerou činnost vykonává s náležitou péčí, odborností a odpovědností a to v zájmu 
Spolku.  
 
     Ve své činnosti je podřízen Valné hromadě, která může kterékoliv jeho rozhodnutí 
zrušit, změnit či nahradit jiným.  
 
      

3. Hospodář Spolku 
      Je volen Valnou hromadou na dobu neurčitou. Jeho funkce je neslučitelná s funkcí 
starosty Spolku. Valnou hromadou je též odvoláván.  
 
Hospodář zejména: 

a) Vybírá členské příspěvky. 
b) Vede účetnictví Spolku a evidenci o majetku a hospodaření Spolku. 
c) Disponuje finančními prostředky Spolku, uloženými na účtech u peněžních ústavů nebo 

jinde. 
d) Sestavuje účetní uzávěrku za finanční rok a předkládá ji Valné hromadě ke schválení.  
 
 

     Ve své činnosti je podřízen Valné hromadě a starostovi Spolku a kontrolní pravomoci 
Výboru Spolku. 
 
 



4. Výbor  Spolku 
       Je tvořen pěti členy (starosta, místostarosta, hospodář, jednatel, kronikář). 
 
      Členové Výboru Spolku jsou voleni Valnou hromadou na období mezi Valnými                                                                                                                                                                                                                                
hromadami. Valnou hromadou mohou být též odvoláni. 
 
       Výbor Spolku je výkonným, poradním a kontrolním orgánem. 
  
       Výbor Spolku organizuje a řídí činnost Spolku.                
 
        Je poradním orgánem starosty při rozhodování o činnosti Spolku.  
 
        Má přístup k veškerým písemnostem Spolku, k účetnictví Spolku a ke všem informacím 
souvisejícím s činností Spolku.  
 
        Je oprávněn požadovat od starosty Spolku i od ostatních pracovníků a funkcionářů 
Spolku informace a vysvětlení týkající se činnosti spolku.  
 
        Výbor Spolku zasedá dle potřeby. Svolává jej starosta. 
 
         Výbor Spolku je usnášení schopný, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina 
jeho členů a rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných.  
 
         Je-li starosta Spolku dlouhodobě nezpůsobilým vykonávat svoje pravomoce ( např. 
z důvodu dlouhodobého onemocnění, z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině apod.) 
zastupuje jej po tuto dobu z pověření Výboru Spolku místostarosta. V tomto případě 
vykonává místostarosta pravomoci starosty.  
 
        Výbor Spolku odpovídá za svoji činnosti Valné hromadě.Výbor spolku pořizuje písemný 
zápis z jednání výboru spolku s uvedením účasti a programu jednání výboru . 
 
 
5. Kronikář Spolku 
         Je volen Valnou hromadou Spolku. Vede kroniku o činnosti Spolku a o událostech 
k činnosti Spolku se vztahujícím.  
 
6. Ostatní orgány a funkcionáři Spolku 
         Valná hromada může zvolit dle potřeby další funkcionáře a orgány Spolku a vymezit 
jejich úkoly a pravomoci. 
 
 
 

Článek VI. 
Majetek a hospodaření Spolku 

 
          Spolek je samostatným právním subjektem. Může nabývat práv a přebírat závazky a 
hospodařit svým majetkem.  
 
          Majetek získává z příspěvků členů, z příspěvků a darů sponzorů, z dotací a subvencí a 
státních příspěvků a z vlastní hospodářské činnosti  a z výtěžku svých akcí.  



 
         Zřizuje si účty u peněžních organizací, se kterými samostatně disponuje.  
  
         O hospodaření s majetkem vede hospodář předepsanou účetní evidenci.  
 
         Ze své činnosti platí příslušné daně a poplatky v souladu s právními předpisy.  

Článek VII. 
Zánik Spolku 

 
 
           Spolek zaniká, rozhodne-li o tom Valná hromada, nebo pokud to vyplývá z rozhodnutí 
soudu, nebo jiného orgánu státní moci nebo státní správy.  
 
            V případě zániku Spolku, bude majetek nedělitelný a zůstane bezpodílovým 
vlastnictvím všech občanů obce Netvořice. 
    
 

Článek VIII. 
Ustanovení přechodná a závěrečná 

             
 
        Tyto Stanovy SPOLKU RODÁKÚ A PŘÁTEL MUZEA V NETVOŘICÍCH byly 
přijaty na Valné hromadě SPOLKU, konané dne 15.srpna LP 1999  v Netvořicích a 
podléhají registraci Ministerstva Vnitra ČR.  
 
        Přijetím nových Stanov Spolku současně zcela zanikla platnost dosavadních stanov  
Spolku ze dne 31. 5. 1995, když nadále se právní vztahy ve Spolku řídí pouze těmito 
novými stanovami.  
 
 
 
 
V Netvořicích dne  7.7.2000 
 
 
 
 
Starosta spolku : 
 
 
 
 
 
 
Místo starosta spolku : 
 
 

 
 
Razítko spolkové : 


