
STANOVY 
Spolku pro senohrabskou plovárnu a přívoz 

 
Preambule 

 Občanské sdružení pro obnovu provozu senohrabské plovárny vzniklo 8. ledna 1997 
za účelem záchrany unikátního komplexu říčních lázní založených v roce 1899 a zachování 
provozu přívozu fungujícího od roku 1931 v prostoru senohrabské plovárny pod hradem 
Zlenice v malebné části Posázaví. V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
který nabyl účinnosti 1. ledna 2014, se toto sdružení pro naplnění hlavního cíle svého založení 
(záchrana a obnova) transformuje do Spolku pro senohrabskou plovárnu a přívoz, který hodlá 
nadále veškeré své úsilí věnovat snaze o zachování provozu a charakteru tohoto ojedinělého 
místa historického významu. K organizačnímu zajištění tohoto cíle mají sloužit nově 
koncipované Stanovy Spolku pro senohrabskou plovárnu a přívoz. 
 

Článek 1. Název a sídlo 
1.1. Název spolku: Spolek pro senohrabskou plovárnu a přívoz (dále jen „Spolek“). 
1.2. Spolek je samosprávný, dobrovolný, nezávislý a nepolitický svazek členů, sdružující 
osoby zajímající se o unikátní komplex říčních lázní a přívozu na parc. č. 468/1, 468/2 a 
494/2 v k.ú. Senohraby, okr. Praha-východ, Středočeský kraj (dále jen „senohrabská plovárna 
a přívoz“). 
1.3. Spolek má své sídlo v Senohrabech, na adrese Příčná 61, PSČ 251 66. 

 
Článek 2. Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku 

2.1. Účelem a hlavní činností spolku je ochrana, záchrana, obnova, podpora, propagace, 
prezentace a snaha o zachování provozu senohrabské plovárny a přívozu. 
2.2. Vedlejší činností spolku je provozování senohrabské plovárny a přívozu za účelem 
podpory hlavní činnosti. 
 

Článek 3. Členství ve Spolku 
3.1.  Členství ve Spolku je zásadně dobrovolné a vzniká schválením příslušné písemné 
přihlášky členskou chůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. 
Prvními členy spolku jsou osoby přítomné na členské schůzi spolku dne 15. listopadu 2014 či 
zapsané na aktuálním seznamu členů spolku pořízeném na této schůzi. 
3.2. Řádným individuálním členem Spolku může být fyzická osoba starší 15 let, která 
souhlasí se Stanovami Spolku, má zájem se aktivně dle svých možností a schopností účastnit 
jeho činnosti a plní základní členské povinnosti. 
3.3. Člen spolku má právo: 
 a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, 
 b) volit výbor spolku, 
 c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku, 
 d) podílet se na praktické činnosti spolku. 
3.4. Člen spolku má povinnost: 
 a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku, 
 b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, 
 které by byly v rozporu se zájmy spolku,  
 c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich 
 práce. 
3.5. Členství ve spolku zaniká: 
 a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena výboru spolku, 
 b) úmrtím člena, 
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 c) zánikem spolku,  
d) vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy 
nezúčastní zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze 
strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy,  

 e) případně z jiného důvodu stanoveného zákonem. 
3.6. Seznam členů spolku je neveřejný a je veden výborem spolku. Zápis a výmazy v tomto 
seznamu provádí výbor při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných 
údajů. 
3.7. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od 
potvrzeného ukončení členství. 
 

Článek 4. Organizace spolku 
4.1. Organizační strukturu spolku tvoří členská schůze a výbor spolku. 
 

Článek 5. Členská schůze 
5.1. Nejvyšším orgánem Spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze 
rozhoduje o všech zásadních otázkách činnosti spolku, zejména: 
 a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov, 
 b) volí výbor spolku a odvolává jej, 
 c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok, 
 d) určuje a schvaluje plán činnosti spolku a jeho cíle na příští období,  
 e) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů, 
 f) rozhoduje o zániku spolku.  
5.2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci výboru 
spolku. 
5.3. Zasedání členské schůze je svoláváno výborem spolku podle potřeby, nejméně však 
jednou ročně. Výbor je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to 
požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské 
schůze zasílá výbor členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, 
kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, 
a to nejméně třicet dnů před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. 
Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá výbor členům spolku 
návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení. 
5.4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí výboru 
spolku. 
5.5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů 
spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v 
těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si 
jsou rovny.  
5.6. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený 
člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské 
schůze. 
 

Článek 6. Výbor spolku 
6.1. Výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve 
všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním 
spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého. Spolek zastupuje 
navenek a jménem spolku právně jedná každý člen výboru samostatně. 
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6.2. Výbor má pět členů a je volen členskou schůzí na dobu 5 (pět) let. Výbor se funkce ujímá 
následující den po dni volby. Prvními členy výboru byli členskou schůzí jmenováni: Věra 
Hoffelnerová, Ivana Masopustová, Alice Svatá, Iveta Klábová a Vojtěch Kašpar. 
6.3. Výbor je oprávněn uzavírat s jinými právními subjekty smlouvy a dohody o vzájemné 
spolupráci. 
6.4. Výbor je povinen: 
 a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 5 odst. 3. těchto stanov,  
 b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,  
 c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,  
 d) jednou za tři roky předložit členské schůzi ke schválení plán činnosti spolku, a to 
 tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti  
 předchozího plánu. 
 

Článek 7. Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku 
7.1. V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou 
právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. 
 

Článek 8. Závěrečná ustanovení 
8.1. Spolek nezřizuje kontrolní ani rozhodčí komisi, ani žádný pobočný spolek. 
8.2. Spolek pro senohrabskou plovárnu a přívoz je ve smyslu zákona samostatným právním 
subjektem vzniklým 8. ledna 1997 a jako takový je veden Městským soudem v Praze pod 
spisovou značkou L 7898. 
8.3. Toto nové úplné znění stanov Spolku bylo předloženo členské schůzi k odsouhlasení dne 
15. 11. 2014 a následně členskou schůzí odsouhlaseno. 
 
 
 
Senohraby 15.11.2014 


