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STANOVY SPOLKU 

Základní ustanovení

Název spolku: Slezský spolek geodetů
Sídlo spolku: Opava
Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek jednotlivých členů působících v oboru 
zeměměřictví nebo zajímajících se o obor zeměměřictví a obory příbuzné.
Na základě souhlasu členské schůze, jako nejvyššího orgánu spolku, může spolek 
spolupracovat se spolky ve stejném nebo příbuzném oboru.

Účel spolku

Účelem spolku je 
 prohlubování odborných znalostí členů spolku,
 spolupráce s odbornými školami zeměměřického směru,
 sledování nejnovějších trendů v oboru zeměměřictví a další šíření nových poznatků 

oboru,
 organizace neziskových společenských akcí s vazbou na odbornost členů spolku,
 organizace ostatních neziskových kulturních a sportovních společenských akcí.

Vznik členství ve spolku

Členem Slezského spolku geodetů může být každý, kdo se dostaví na ustavující 
schůzi spolku a souhlasí se stanovami spolku.
Členem Slezského spolku geodetů může být každý občan, který působí v oboru 
zeměměřictví nebo příbuzném oboru nebo se o tuto odbornost zajímá nebo se 
na ni připravuje studiem.
Členství vzniká na základě dobrovolnosti písemnou přihláškou nebo ústním 
přistoupením ke spolku, které podléhá schválení členskou schůzí.
Členem spolku může být rovněž právnická osoba.
Se vznikem členství je spojena povinnost uhradit jednorázové zápisné ve výši 
stanovené členskou schůzí.

Zánik členství ve spolku

Členství ve spolku zaniká:
 dobrovolným vystoupením,
 vyloučením,
 zánikem spolku,
 úmrtím.

Práva a povinnosti členů vůči spolku

Práva členů:
 volit a být volen do orgánů Slezského spolku geodetů,
 podávat návrhy, připomínky a stížnosti vztahující se ke spolkové činnosti,
 účastnit se všech akcí, organizovaných spolkem a profitovat na výhodách, 

odvíjejících se od spolkové činnosti.

Povinnosti členů:
 dodržovat stanovy spolku,
 dodržovat usnesení členské schůze,
 platit členské příspěvky včas a ve stanovené výši.

Statutární orgán a organizace spolku

Statutárním orgánem je předseda spolku a místopředseda spolku.
Výkonným a řídícím orgánem spolku je výbor.
Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.
Kontrolním orgánem spolku je kontrolní komise.



Členská schůze

Členskou schůzi svolává k zasedání statutární orgán nejméně dvakrát ročně.
Členská schůze:
 projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření spolku za období mezi 

členskými schůzemi,
 volí předsedu spolku, místopředsedu spolku, členy výboru a kontrolní komise,
 rozhoduje o vzniku a zániku členství členů spolku,
 schvaluje program činnosti spolku,
 schvaluje roční rozpočet spolku,
 na základě návrhu výboru schvaluje výši ročního členského příspěvku a jednorázového

zápisného nově přijatých členů,
 rozhoduje o změnách stanov,
 rozhoduje o zániku spolku a majetkové likvidaci.

Výbor

Výbor Slezského spolku geodetů:
 vede evidenci členů,
 vysílá zástupce na jednání související se spolkovou činností,
 svou činností odpovídá členské schůzi,
 pověřuje členy spolku konkrétní činností a konkrétními úkoly,
 jmenuje hospodáře a pověřuje ho zastupováním ve styku s peněžními ústavy.

Kontrolní komise

Kontrolní komise kontroluje:
 dodržování stanov,
 činnost spolku,
 plnění úkolů, odsouhlasených členskou schůzí.

Kontrolní komise odpovídá za svou činnost členské schůzi.

Hospodaření a financování spolku

Hospodaření spolku se řídí platnými právními předpisy České republiky.
Zdroje spolku tvoří:
 členské příspěvky,
 zápisné nových členů,
 dary členských a nečlenských subjektů.

Závěrečná ustanovení

Slezský spolek geodetů byl založen usnesením ustavující schůze konané dne 7.1.2014. 
Na ustavující schůzi byly přijaty stanovy spolku.
Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.
Ostatní záležitosti, neuvedené ve stanovách spolku se řídí ustanoveními 
§214 - §302 Občanského zákoníku v platném znění.

V Opavě dne 7.1.2014

.................................. .......................................
Ing. Vilém Bojda – předseda spolku Ing.Karel Gregor – místopředseda spolku


