Klub vojenské historie Otaslavice, z.s.
Stanovy spolku
1. Název a sídlo
1.1. Oficiální název občanského sdružení zní: Klub vojenské historie Otaslavice, z.s. (dále jen
KVH).
1.2. Sídlem občanského sdružení je Otaslavice 393, 798 06 Otaslavice.
1.3. Podtitulem a slangovým označením spolku je „KVH Českého čtyřlístku“.

2. Účel spolku
2.1. KVH je nepolitické občanské sdružení, sdružující zájemce o historii, zejména pak historii
vojenskou.
2.2. Hlavním účelem spolku je shromažďovat v souladu s platnými zákony informace ve všech
možných podobách (vyprávění, dokumenty, fotografie, deníky, kroniky), které se vážou
místopisně k obci Otaslavice (dříve Horní a Dolní) a k obcím okolním, osobám s tímto spjatým
a následné archivování a prezentování historických událostí a osobností formou výstav stálých
či přenosných, publikační činností apod.
2.3. Účelem spolku je osvětlovat, udržovat a rozvíjet odkaz všech osob, které se zapsaly do
historického vývoje v zájmovém regionu, ale i v rámci širší působnosti.
2.4. Zvláštním účelem je udržování a rozvíjení odkazu tzv. „Českého čtyřlístku“, tedy skupiny čtyř
pilotů, která se vytvořila v Polsku v roce 1939 a kterou tvořili Wilhelm Kosarz, Matěj Pavlovič,
Josef Balejka a Josef František.
2.5. KVH bude vybírat a oceňovat osobnosti, které se ve výjimečném rozsahu a úsilí zasloužily a
zasluhují o udržování odkazů historických osobností.

3. Hlavní činnost spolku
3.1. Hlavním obsahem činnosti je udržování a popularizování historie a historicky významných
osobností regionu.
3.2. KVH bude dle svých možností shromažďovat a archivovat dobové vybavení související
především s vojenskými obdobími, které zasáhly přímo či nepřímo zájmové oblasti a lokality.
3.3. KVH bude dle svých možností organizovat či spoluorganizovat akce u příležitosti významných
výročí a historických událostí.
3.4. KVH spolupracuje s ostatními obdobně zaměřenými KVH.
3.5. KVH bude usilovat o umístění pamětních desek „Českého čtyřlístku“ ve významných
lokalitách, spjatých s činností této skupiny.

4. Členství
4.1. Členem KVH se mohou stát fyzické osoby, pokud splňují podmínky těchto stanov a souhlasí
s nimi. Zájemce o členství podá písemnou přihlášku některému členu představenstva KVH.
Představenstvo KVH doporučuje/nedoporučuje přijetí žadatele za člena členské schůzi KVH.
4.2. Členství v KVH je stvrzeno zápisem člena do seznamu členů a vydáním členského průkazu a
odznaku člena KVH.
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4.3. Představenstvo při rozhodování o doporučení/nedoporučení posuzuje zájemce i z pohledu jeho
postojů morálních, jeho vystupování a angažování ve společnosti či jiných spolcích a
sdruženích.
4.4. Člen KVH se zavazuje přispívat na provoz KVH pravidelným členským příspěvkem ve výši
1200,-Kč/rok. Členské příspěvky jsou v případě ukončení členství nevratné.
4.5. Členské příspěvky jsou splatné buďto jednorázově na celý rok a to do 15. dne v měsíci lednu,
nebo měsíčně do 15. dne v každém měsíci.
4.6. Neuhrazení příspěvku je důvodem pro ukončení členství.
4.7. Partner. Partnerem KVH se stává fyzická osoba či organizace, která svou činností a obsahem
působení koresponduje s činností dokumentovanou KVH, má ve společnosti významné
postavení a kredit. S partnerem je uzavřena „Dohoda o partnerství“. Dohodu schválí členská
schůze.
4.8. Čestný člen. Čestným členem mohou být jmenovány osoby, které s tímto vysloví souhlas a splní
předpoklady, které posoudí představenstvo a schválí členská schůze. Čestné členství zaniká
úmrtím dotyčné osoby, nebo rozhodnutím členské schůze.
4.9. Čekatel. Čekatelem je zájemce o členství, o jehož přijetí rozhodne členská schůze.
4.10. Člen spolku má právo:
4.10.1. Účastnit se členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
4.10.2. Volit předsedu spolku a představenstvo,
4.10.3. Předkládat návrhy, podněty a připomínky představenstvu KVH,
4.10.4. Podílet se a účastnit se na činnosti KVH
4.10.5. Ukončit členství ve spolku, a to písemnou formou s udáním data ukončení členství.
4.11. Člen spolku má povinnost:
4.11.1. Dodržovat stanovy a usnesení orgánů spolku,
4.11.2. Aktivně se podílet na činnosti spolku, hájit jeho zájmy,
4.12. Členství v KVH zaniká:
4.12.1. Písemným oznámením představenstvu viz 4.10.5.
4.12.2. Úmrtím člena,
4.12.3. Zánikem spolku,
4.12.4. Vyloučením člena členskou schůzí a v případě neaktivní činnosti člena po předchozím
písemném upozornění.
4.13. Seznam členů KVH je veřejný a je dostupný na www.kvhotaslavice.cz.
4.14. Představenstvo je oprávněno ukončit Dohodu o partnerství, dojde-li ke změnám, které jsou
v rozporu s těmito stanovami KVH (změna předmětu činnosti partnera, změna postojů apod.)

5. Orgány spolku
5.1. Nejvyšším orgánem KVH je členská schůze KVH, která se svolává dle potřeby, minimálně však
jednou v kalendářním roce, vždy v 1. čtvrtletí. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých
věcech týkajících se činnosti a existence spolku, především:
5.1.1. Schvaluje stanovy a jejich změny,
5.1.2. Volí a odvolává předsedu,
5.1.3. Schvaluje zprávy o činnosti, výsledky hospodaření a plány činnosti,
5.1.4. Přijímá a vylučuje členy KVH,
5.1.5. Rozhodne o zrušení KVH.
5.2. Členskou schůzi svolává obvykle do blízkosti sídla spolku, do a vhodných prostor předseda,
pokud tak neučiní, nebo nemůže, svolá ji místopředseda.
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5.3. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li zasedání přítomna nadpoloviční většina členů. Členská
schůze rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Všechny hlasy jsou si rovny.
Není-li členská schůze usnášeníschopná, je opakovaně svolána po 14 dnech. Pak je
usnášeníschopná s jakýmkoliv počtem členů.
5.4. Statutárním orgánem KVH je předseda, který jedná samostatně, o připravovaných jednáních či
jednáních provedených, neprodleně informuje předsednictvo a problematiku projednává s členy
předsednictva. Předseda je povinen:
5.4.1. Svolávat zasedání členské schůze v souladu s těmito stanovami,
5.4.2. Vést řádně agendu členské schůze a spolku obecně.
5.5. Představenstvo KVH. Vystupuje a jedná jako kolektivní orgán. Schází se dle potřeby,
představenstvo svolává předseda či místopředseda, ve výjimečných případech další člen
představenstva. Představenstvo je schvalováno, doplňováno či obměňováno na členské schůzi.
Představenstvo tvoří: předseda, místopředseda, hospodář, členové představenstva. Počet členů
představenstva je vždy lichý.
5.6. Hospodář. Spravuje v rámci KVH hospodaření. Funkci hospodáře může vykonávat předseda či
místopředseda. Hospodářem může být i nečlen KVH, pokud bude tato funkce spojena s vedením
účetnictví, jak pro tyto případy stanovují platné předpisy. V takovémto případě není hospodář
členem představenstva.

6. Majetek a hospodaření
6.1. Majetek KVH se skládá z movitého majetku a finančních prostředků.
6.2. Movitý majetek tvoří movitý majetek pořízený činností KVH po jeho založení, majetek vložený
členy a jako klubový označený a deklarovaný. Na pořízení takového majetku se členové klubu
podílejí podle možností.
6.3. Příjmy řádné – členské příspěvky, dotace, zisk z případné hospodářské činnosti,
6.4. Příjmy mimořádné – mimořádné příspěvky, výnosy z pořádání nebo účasti na akcích, dary.
6.5. Dary schvaluje předsednictvo.

7. Přechodná a závěrečná ustanovení
7.1. Tyto stanovy byly sepsány dne: 11. 11. 2017 v 00:11 hod. a jejich obsah schválili:
Ing. Vladimír Ambros, Vlastimil Štefek, Ing. Roman Palát, Ing. Josef Kaláb,
S obsahem stanov se shodla a vyjádřila souhlas: MUDr. Magdalena Frgálová

7.2. Stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku.
KVH Otaslavice z.s. byl usnesením ze dne 24. listopadu 2017 zapsán do spolkového rejstříku
vedeného u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 23406. Identifikační číslo:
06627684.
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