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SPOLEK GUSTAVA FRIŠTENSKÉHO  
 
 
 

Článek I. 
Název a sídlo 

 
Název spolku: SPOLEK GUSTAVA FRIŠTENSKÉHO 
Sídlo: ul. G. Frištenského 955, 784 01 LITOVEL 
 
 

Článek II. 
Cíle a způsob zajištění cílů 

 
SPOLEK GUSTAVA FRIŠTENSKÉHO (dále jen SGF) je dobrovolná, nezávislá a 
společensky prospěšná organizace občanů s účelem rozvíjet zájem o sport, historii, muzeologii, 
vlastivědu, umění, dějiny a současné společenské trendy. SGF je právnickou osobou. 
 
Cíle SGF: 

- vhodným způsobem prezentovat na veřejnosti sportovní, kulturní, poznávací i 
historickou činnost 

- propagovat osobnost Gustava Frištenského 
- sbírat, uchovávat a prezentovat předměty vztahující se k osobnosti Gustava Frištenského  
- organizovat sportovní akce 
- rozšiřovat obecné povědomí o naší minulosti 
- sbližovat jednotlivé generace 
- shromažďovat doklady o sportu a sportovcích naší minulosti 
- v souladu s historií a tradicemi rozvíjet vztah občanů k movitým i nemovitým památkám 
- obnovovat tyto památky, věci a objekty 
- podporovat současné sportovce 
- pořádat školeni, kurzy a semináře pro všechny zájemce bez omezení věku 
- zajišťovat finanční, materiální a organizační podmínky pro všechny předchozí aktivity 

a další, které s těmito aktivitami souvisejí (tisk, alternativní nosiče apod.) 
- pořádat přednášky, besedy, kulturní a společenské akce 
- cestovní a poznávací činnost 
- poradní a badatelská činnost 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Článek III. 
Orgány SGF 

 
SGF má tyto orgány: 

- shromážděni 
- výbor 
- předseda 
 

1. Shromáždění 
Nejvyšším orgánem SGF je Shromáždění členu. Je svoláváno dle potřeby. Shromáždění 
svolává předseda SGF. Všichni členové musí být informováni o svolání Shromážděni a to 2 
týdny před konáním Shromáždění. Za prokazatelný způsob je považováno: 

- dopis 
- zveřejněni v tiskovinách vydávaných SGF a distribuovaných všem členům  
- zveřejněním na internetových stránkách SGF 
- e-mailem 
- telefonicky 
 

Shromáždění rozhodne hlasováním a nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů s 
hlasovacím právem. Hlasovací právo mají všichni členové starší 18 let. Poradní hlas mají 
všichni členové bez rozdílu věku. Hlasují: 

- o zániku SGF 
- o změnách a doplňcích stanov 
- o dalších věcech, které jsou jí vyhrazeny stanovami 
 

Člen spolku 
- řádný - přispívající člen 
- čestný 
 

SGF může na základě rozhodnutí Shromáždění vydat organizační a jednací řád. 
 
 
 

2. Výbor 
Je výkonným orgánem SGF a je nejméně tříčlenný.  

- volí a odvolává předsedu 
- volí jednatele i hospodáře  
- přijímá a vydává vnitřní předpisy, s výjimkou otázek svěřených pouze do pravomoci 

Shromáždění 
- rozhoduje o vzniku, druhu a zániku členství 
- zajišťuje publikační, dokumentační a vzdělávací činnost  
- činí veškerá potřebná opatření k zajištění řádné činnosti a schvaluje výroční zprávu o 
činnosti a hospodaření SGF 

- provádí další činnosti, které nepřísluší jiným orgánům 
 

Výbor zasedá dle potřeby, nejméně však jednou za rok. 
Výbor rozhoduje většinou hlasů. 
Zasedání a rozhodnutí Výboru může proběhnout i za použití telekomunikační 
 a výpočetní techniky a výměnou dokumentů. 
 



 
 
 

3. Předseda 
Předseda SGF je statutární orgán, jedná jménem spolku samostatně, svolává Shromáždění a 
zastupuje SGF na veřejnosti. 

 
 

Článek IV. 
Zásady hospodaření 

 
Spolek hospodaří se svým majetkem, jehož zdroje tvoří zejména: 

- zisk z pořádaných akcí 
- dary a jiná plněni od fyzických a právnických osob 
- granty, dotace a projekty 
- příspěvky přispívajících členů Spolku 

 
 
 

Článek V.  
Členství 

 
Členy SGF se může stát každý občan, který bude dodržovat stanovy. Věk není ničím omezen. 
Členem Spolku se může stát také právnická osoba i jakákoli organizace či sdružení. 
 
Členství zaniká: 

- úmrtím 
- dobrovolným ukončením činnosti 
- nedodržováním základních stanov Spolku, vyloučením ze Spolku 
- zánikem Spolku 

 
 

Článek VI.  
Práva a povinnosti členů 

 
Každý člen SGF má právo: 

- podílet se na činnosti a být o její činnosti informován 
- účastnit se Shromáždění, hlasovat, volit orgány spolku a podávat návrhy 
- aktivně a všestranně se podílet na rozvoji SGF 
- má právo se odvolat ke Shromáždění 
 

Každý člen SGF má povinnost 
- dodržovat stanovy  
- platit členské příspěvky ve stanovené výši (tato povinnost se netýká čestných členů) 
- svědomitě plnit funkce, které mu byly přiděleny 

     -    dle svých možností rozvíjet a chránil historický odkaz 
     -     svým vystupováním a jednáním chránit čest a dobrou pověst SGF 

 
 



 
 
 

Článek VII. 
Zánik SGF 

 
SGF zaniká: 

- rozhodnutím orgánu veřejné moci 
- fúzí či rozdělením na nástupnické organizace 

 
 

Článek VlII.  
Závěrečná ustanovení 

 
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského 
soudu v Olomouci. 
 
Nestanoví-li tyto stanovy jinak, řídí se právní vztahy Spolku zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem. 
 
 
 
 
 
Litovel 2015-03-07 
 
 


