
Spolek Moravskotřebovská univerzita třetího věku, z.s. 
 

Stanovy spolku 

„Moravskotřebovská univerzita třetího věku, z.s.“ 

 
Aktualizace stanov v souladu s ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 

 
Článek I. 

Název a sídlo spolku 
 

1. Název spolku: Spolek Moravskotřebovská univerzita třetího věku, z.s., zkratka MTU3V 
Registrace byla provedena dne: 24.04.2013 Ministerstvem vnitra ČR, odborem 
všeobecné správy, oddělením sdružování, č.j. MV-43319-4VS-2013 
IČO: 01628551 

 
2. Sídlo spolku: ul. Polní 1045/11, 571 01 Moravská Třebová 
 

Článek II. 
Základní ustanovení 

 
1. Spolek Moravskotřebovská univerzita třetího věku, z.s., (dále jen „spolek“) je 

dobrovolným svazkem jeho členů podle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
 

2. Účelem spolku je nabídka celoživotního vzdělávání občanů seniorského věku, a to jako 
zájmového neprofesního vzdělávání zaměřeného zejména na zpřístupnění nových 
poznatků z různých oblastí života společnosti.  

 
Článek III. 

Předmět činnosti spolku 
 

1. Základní činností je pořádání vzdělávacích a poznávacích akcí pro členy i nečleny 
spolku. 

 
2. K zabezpečení výše uvedeného zajišťuje materiální a provozní zabezpečení přednášek, 

odborných seminářů, besed s významnými osobnostmi, exkurzí. 
 

3. K dosažení uvedeného účelu může spolek soustřeďovat finanční prostředky na účtu 
spolku a použije je v souladu s těmito stanovami. 

 

4. Spolek se při své činnosti řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy. 
 

Článek IV. 
Zásady hospodaření spolku 

 
1. Majetek spolku tvoří movitý majetek a finanční prostředky získané především: 

a) z členských příspěvků členů 
b) z příspěvků členů a nečlenů na exkurze 
c) z příspěvků, dotací, ostatních darů 

 
2. Výbor sestavuje na příslušný školní rok rozpočet, podle kterého spolek po schválení 

členskou schůzí hospodaří. 
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3. Spolek provádí úhradu nákladů souvisejících s činností spolku (odměny lektorům, 
náklady předsedy, členů výboru, finančního hospodáře a revizora), odměny 
k významným výročím členů spolku. 
 

4. Hospodaření spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy (účetnictví). Finanční 
hospodář spolku vede jednoduché účetnictví. 

 
Článek V. 
Členství 

 
1. Členem spolku je fyzická osoba, která byla na základě přihlášky zapsána do seznamu 

členů spolku. 
 
2. Členství zaniká: 

a) úmrtím člena 
b) vystoupením člena na základě jeho oznámení o vystoupení doručeného předsedovi  
c) vyloučením člena (vyloučit člena může členská schůze na návrh výboru, pokud se 

člen opakovaně minimálně 3x neomluveně nezúčastnil pravidelných přednášek) 
d) zánikem spolku. 

 
Článek VI. 

Práva a povinnosti členů spolku 
 

1. Základní práva člena spolku: 
a) být řádným členem spolku 
b) zúčastňovat se jednání a rozhodování na členských schůzích 
c) volit a být volen do orgánů spolku 
d) podílet se na činnosti spolku, zúčastňovat se jeho akcí 
e) podávat dotazy, návrhy, stížnosti, být informován o záležitostech spolku 
f) být informován o hospodaření spolku  

 
2. Základní povinnosti člena spolku:  

a) dodržovat stanovy spolku 
b) zúčastňovat se členských schůzí spolku 
c) plnit rozhodnutí členských schůzí a pokyny výboru  
d) platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínu 

 
Článek VII. 

Orgány spolku 
 

Orgány MTU3V tvoří: 
a) členská schůze (členové spolku MTU3V) 
b) výbor (lektorská rada), který je výkonným orgánem spolku 
c) předseda, který je zároveň statutárním orgánem spolku  
d) revizor 

 
Článek VIII. 

Členská schůze 
 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Svolává ji předseda podle potřeby, 
nejméně však 1x do roka. Mimořádnou členskou schůzi musí předseda svolat, požádá-
li o to s uvedením předmětu jednání alespoň třetina členů spolku.  
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2. Členská schůze:  
a) rozhoduje o všech závažných záležitostech spolku, zejména o vyloučení člena, o 

přijetí stanov spolku a změnách v nich a o zániku spolku  
b) schvaluje výši členských příspěvků, termínu a splatnosti jejich úhrady 
c) schvaluje plán činnosti a rozpočet spolku na příslušné období 
d) schvaluje zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření a zprávu revizora za uplynulé 

období  
e) volí předsedu, místopředsedu, další členy výboru, finančního hospodáře a revizora, 

a to na dobu 3 let 
f) odvolává členy výboru, finančního hospodáře a revizora, jestliže si neplní své funkční 

povinnosti  
g) rozhoduje o návrzích členů spolku k jeho činnosti 

 
3. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny členů spolku. 

Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen spolku 
disponuje jedním hlasem. Hlasování se děje aklamací. 

  
4. O průběhu jednání a o usnesení členské schůze se pořizují zápisy. Zápis podepisuje 

předseda a jeden z členů výboru. 
 

Článek IX. 
Výbor 

 
1. Výbor je výkonným orgánem spolku, který spravuje jeho záležitosti mezi členskými 

schůzemi. Provádí usnesení členské schůze a rozhoduje o všech záležitostech, které 
nejsou vyhrazeny členské schůzi. 

 
2. Výbor má sedm členů. Výbor tvoří předseda, místopředseda, finanční hospodář a další 

členové výboru. 
 

3. Schůzi výboru svolává předseda. Výbor se může usnášet za přítomnosti alespoň 
poloviny svých členů, usnáší se většinou hlasů přítomných členů. 

 

4. Výbor koordinuje činnost spolku, zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze. 
 

5. Výbor rozhoduje v rámci schváleného rozpočtu o vynaložení finančních prostředků 
spolku. 

 

6. Jedenkrát ročně předkládá členské schůzi návrh na výši členského příspěvku členů. 
 

7. Jmenuje čestné členy spolku. 
 

Článek X. 
Předseda 

 
1. Předseda jedná jménem spolku.  

 
2. Předseda je statutárním orgánem spolku zastupujícím spolek vůči třetím osobám a je 

odpovědný členské schůzi spolku.  
 

3. Předseda průběžně vyřizuje záležitosti spolku, při řízení spolku rozhoduje o všech 
záležitostech, které nepatří do výlučné působnosti a rozhodování členské schůze nebo 
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výboru. Písemnosti, kterými spolek přijímá závazky nebo získává práva, podepisují 
předseda a další člen výboru.  

 

4. Předseda vede seznam členů spolku, provádí zápisy a výmazy týkající se členství. 
Seznam členů je přístupný všem členům spolku.  

 

5. Nemůže-li plnit z jakýchkoliv důvodů svoji funkci předseda, jedná jménem spolku 
místopředseda. 

 
Článek XI. 

Revizor 
 

1. Je kontrolním orgánem spolku, za svoji činnost odpovídá členské schůzi. 
 
2. Vykonává dohled nad hospodařením spolku. 

 

3. Vypracovává zprávu o výsledcích hospodaření a výsledcích kontrolní činnosti za 
uplynulé období. 

 
Článek XII. 

Zánik spolku 
 

Spolek zaniká: 
a) dnem přijetí usnesení členské schůze o zrušení spolku   
b) dnem přijetí usnesení členské schůze o sloučení, splynutí nebo rozdělení spolku 
c) dnem uvedeným v pravomocném rozhodnutí soudu o jeho zrušení. 
 

Článek XIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
Tyto stanovy byly schváleny na členské schůzi spolku konané dne 06.11.2019 v Moravské 
Třebové. 
 
 
 
 
Předseda: Ing. Stanislav Zemánek 
 
 
Člen výboru: Jaroslav Berka 
 
 


