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Čl I. — Název, sídlo a působnost 

I.1. Název spolku: KVH Osada z.s (dále jen „spolek“) 
I.2. Sídlo spolku: Průmyslový areál, Sokolská 30, 436 01, Litvínov – 

Šumná (prostor bývalé laboratoře 3-19). 
I.3. Působnost spolku: Česká a Slovenská republika 
I.4. Spolek je zapsaný dle platné legislativy. 

Čl II. — Charakter a cíl spolku 

II.1. Spolek je dobrovolným a nezávislím sdružením občanů České 
republiky, kteří mají stejné zájmy, zejména udržování 
vojenských tradic a mají zájem o problematiku armád minulých 
a současných. 

Čl III. — Účel spolku 

III.1. Základním účel spolku:  

a) Pečování o vojenskou historii a její tradice. 

III.2. Dalšími účely spolku jsou: 

a) Rozvoj týmového ducha. 
b) Rozvoj pronárodního cítění. 
c) Udržování historických památek. 
d) Seznámení veřejnosti s vojenskou historií. 
e) Propagace a reprezentace města Litvínova mimo region. 

Čl IV. — Formy činnosti spolku 

IV.1. Základními činnosti spolku jsou zejména: 

a) Příprava a realizace vzdělávacích akcí. 
b) Pořádání workshopů s vojenskou tématikou. 
c) Pořádání rekreací na významné vojenské památky. 
d) Pořádání vojenskohistorických bitev a účast na 

vojenskohistorických bitvách. 
e) Tvorba a prodej propagačních a vzdělávacích materiálů.  
f) Účast na pietních akcích. 
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g) Spolupráce s Aktivními zálohami ozbrojených sil armády 
České republiky a armádou České republiky. 

Čl V. — Nejvyšší orgán spolku 

V.1. Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze. 
V.2. Členská schůze je svolávána dle potřeby. 

a) Členská schůze je svolávána minimálně 1x ročně a to zejména 
v druhé polovině Ledna. 

b) Termín členské schůze a mimořádné členské schůze musí být 
členům oznámeno nejpozději 14 dní před konáním schůze 
v elektronické, nebo písemné podobě. 

c) Aby byla členská schůze a výsledky jejího jednání uznány za 
validní, musí být přítomno alespoň 51% členů. 

V.3. Členská schůze rozhoduje především o: 

a) Volí statutární orgán. 
b) Přijímá nové členy. 
c) Rozhoduje o výši a splatnosti členského příspěvku. 
d) Rozhoduje o změnách stanov. 

V.4. Forma členské schůze musí být: 

a) Schůze v sídle spolku. 
b) Výjezdní zasedání. 
c) Ve výjimečných případech videokonference. 

Čl VI. — Statutární orgán 

VI.1. Statutárním orgánem spolku je předseda. 
VI.2. Předseda je volen na dobu neurčitou, dokud není členskou 

schůzí odvolán, odstoupí, nebo pozbude členství ve spolku. 
VI.3. Předseda jedná za spolek samostatně vyjma: 

a) Finančních náležitostí nad 5000 Kč, kdy musí mít souhlas, 
jednoho ze zakládajících členů pokladníka.. 



Podepsaný originál je uložen v sídle spolku! 

Čl VII. — Členství ve spolku 

VII.1. Členství vzniká poté co předseda, nebo členská schůze kladně 
rozhodne o přijetí uchazeče do svých řad na základě řádně 
vyplněné přihlášky.  

VII.2. Čestným členem se může stát osoba, která se významně zapsal 
do historie spolku, aniž by byla členem spolku. Čestné členství 
uděluje členská schůze po předešlém projednání. 

VII.3. Funkce a váha hlasovacího práva ve spolku: 

a) O přidělení funkce bezvýhradně rozhoduje členská schůze 
s výjimkou řadového člena, tuto funkci získá člen automaticky 
vstupem do spolku. 

b) Zastává-li člen více funkcí váha hlasů se nesčítá, ale platí 
nejvyšší. 

c) Funkce a váha hlasů: 
(i) Předseda – 2 hlasy 
(ii) Pokladník – 1,5 hlasu 
(iii) Kronikář – 1,5 hlasu 
(iv) Zakládající člen – 1,25 hlasu 
(v) Řadový člen – 1 hlas 
(vi) Čestný člen – 0,5 hlasu 

VII.4. Člen je povinen: 

a) Dodržovat stanovy spolku. 
b) Hájit dobré jméno spolku. 
c) Hradit členské příspěvky v předem stanovené výši v do 

předem stanoveného termínu. 
d) Minimálně 1x ročně se účastnit akce spojené se spolkem. 

VII.5. Člen má právo: 

a) Účastnit se schůzí. 
b) Svým hlasem ovlivňovat chod a činnosti spolku. 
c) Nahlížet do veškeré administrativy spolku. 
d) Využívat prostory spolku. 
e) Po dovršení 60. roku života se člen může rozhodnout zda-li 

bude, nebo nebude platit členské příspěvky. 
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VII.6. Spolek vede seznam současných, bývalých a čestných členů. 
VII.7. Zánik členství: 

a) Závažným porušením stanov, povinností vyplívajících ze 
členství ve spolku. 

b) Doručením písemné žádosti o vystoupení ze spolku. 
c) Rozhodnutím o vyloučení. 
d) Nezaplacením členských příspěvků. 
e) Úmrtím. 
f) Zánikem spolku. 

Čl VIII. — Hospodaření spolku 

VIII.1. Spolek je neziskovou organizací. 
VIII.2. Případné příjmy z prodeje propagačních materiálů, dotací, 

grantů, darů a z členských příspěvků budou bezvýhradně 
využiti na další rozvoj a činnost spolku. 

VIII.3. O hospodaření spolku se stará pokladník. 
VIII.4. V případě zániku spolku budou veškeré zbývající peníze spolku 

předány jako dar organizaci, která je spjata s městem 
Litvínovem a stará se o kulturně sociální dění. 

Čl IX. — Zánik spolku 

IX.1. Spolek může zaniknout rozhodnutím soudu. 
IX.2. Členská schůze může rozhodnout o ukončení činnosti spolku. 

Čl X. — Závěrečná ustanovení 

X.1. Stanovy byly jednohlasně přijaté na ustavující schůzi konané 
dne 10. 9. 2020 v Litvínově. 

__________________________ 

Jan KrajnikSchváleno členskou schůzí v Litvínově dne 30.1.1993 


