Stanovy spolku Signum belli 1914
Ve znění schváleném dne 14.2.2016
I. Název spolku, sídlo spolku
Název spolku: Signum belli 1914, z. s.
Kontaktní adresa (sídlo): Jiří Vrba, Těšánky 22, 768 02 Zdounky
II. činnost spolku
Cílem činnosti spolku je zkoumání historie účasti obyvatel Českých zemí v první světové válce,
přispívání k popularizaci tohoto tématu mezi veřejností a péče o zachování památek na první
světovou válku (pomníky, válečné hřbitovy, apod.), souvisejících s českou účastí v důstojném
stavu.
III. Členství ve spolku, práva a povinnosti členů
Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba, která o členství požádá a bude přijata Radou
spolku (nevyjádří-li se některý ze členů Rady spolku do čtyř týdnů po podání návrhu na přijetí
nového člena, je to považováno za souhlas s přijetím). Zánik členství je možný dobrovolným
vystoupením (po oznámení Radě spolku), nebo vyloučením Radou spolku.
Členové spolku mají povinnost dodržovat stanovy spolku a podílet se – v rámci spolku i
individuálně – na naplňování cílů spolku. Vyvarují se jakékoliv činnosti, kterou by ohrožovali
dobré jméno a pověst spolku.
Členové spolku mají právo být informováni o činnosti spolku, navrhovat otázky k rozhodnutí
Radě spolku, přijetí nových členů spolku, vyloučení některého ze členů spolku a rozhodovat o
složení orgánů spolku.
IV. Orgány spolku
Rada spolku
Rada spolku je nejvyšším orgánem spolku, jejími členy jsou všichni členové spolku. Rada spolku
rozhoduje o všech otázkách týkajících se činnosti spolku hlasováním, ke schválení jakéhokoliv
návrhu je třeba nadpoloviční většina hlasů, a to s výjimkou přijetí nového člena, k němuž je třeba
jednomyslného schválení, vyloučení člena spolku, k němuž je třeba dvoutřetinová většina hlasů, a
změny stanov, k níž je třeba dvoutřetinová většina hlasů. Nevyjádří-li se některý ze členů Rady do
čtyř týdnů od oznámení hlasování, považuje se to za zdržení se hlasování. Za základ pro výpočet
většiny při hlasování se bere počet hlasujících, kteří se nezdrželi, s výjimkou změny stanov, u níž
se za základ bere celkový počet členů spolku. Jednání Rady spolku řídí předseda spolku, který má
povinnost bez zbytečného odkládání zařadit do jednání otázku navrhovanou kterýmkoliv členem.
Hlasování Rady spolku může probíhat i dálkově.
Předseda spolku
Předseda spolku je volený Radou spolku na období jednoho roku a zastupuje spolek v jednání s
ostatními subjekty. Předseda rozhoduje o všech otázkách týkajících se činnosti spolku, o nichž
nerozhodla Rada spolku. Jednou ročně je předseda povinen předložit radě spolku výroční zprávu
o činnosti spolku za uplynulý rok.
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Místopředseda spolku
Místopředsedou spolku je pokladník spolku. Místopředseda spolku je zástupcem předsedy a
disponuje stejnými pravomocemi jako předseda. Rozhodnutí předsedy je nadřazeno rozhodnutí
místopředsedy.
Pokladník spolku
Majetek spolku spravuje pokladník, volený Radou spolku. Pokladník je volen na období jednoho
roku. Pokladník je povinen nejpozději do konce ledna předložit zprávu o hospodaření spolku za
předešlý účetní rok Radě spolku. Ta zprávu přijímá, případné odmítnutí zprávy, nebo její
nepředložení, znamená automaticky odvolání pokladníka. Pokladník je po skončení svého
mandátu povinen předat veškeré podklady týkající se hospodaření novému pokladníkovi.
V. Právo jednat jménem spolku
Jménem spolku je oprávněn jednat předseda spolku. Neurčí-li Rada spolku jinak, může předseda
pověřit jednáním jménem spolku v konkrétních otázkách kteréhokoliv člena spolku, s výjimkou
majetkových a finančních otázek; k pověření k jednání o nich je nutný předchozí souhlas Rady
spolku.
VI. Zásady hospodaření
Spolek je neziskovou organizací. Veškeré příjmy, které případně nabude, musí být použity na
činnost spolku nebo v souladu s jeho cíli. O způsobu jejich použití rozhoduje Rada spolku.
Majetek spolku spravuje pokladník.
VII. Zánik spolku
Spolek zaniká automaticky, klesne-li počet jeho členů pod tři, nebo jednohlasným rozhodnutím
Rady spolku. V případě zániku spolku bude případný majetek spolku rozdělen rovným dílem
mezi jednotlivé členy.
V Židlochovicích dne 17.4.2016

…...............................................
Ing. Radim Kapavík
předseda spolku
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