
STANOVY
Spolek SPKFree.Net (dále jen ”spolek”)

čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter spolku

1) Název spolku je: Spolek SPKFree.Net
2) Sídlem spolku je: Šumperk.

Ke dni  přijetí  těchto stanov se adresa sídla  nachází  na:  Dolnostudénská 1293/8,  787 01
Šumperk

3) Spolek působí na Severní Moravě; spolek se nečlení na pobočné spolky.
4) Spolek je právnickou osobou přeměněnou z občanského sdružení založeného podle zákona

č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, v níž se sdružují lidé
z okolí Šumperska s cílem vybudovat a provozovat metropolitní síť s připojením na internet.

 
čl. II

Cíle činnosti
Cíle spolku jsou:

 Vybudovat  neziskovou  bezdrátovou  počítačovou  síť  s  připojením  na  internet,  do  které
se mohou připojit všichni v dosahu realizovaných přípojných bodů, ale i mimo ně s tím,
že v budoucnu bude infrastruktura sítě rozšířena tak, aby pokryla veškeré členy spolku;

 Rozvíjet síť v zájmu připojených uživatelů, členů spolku;
 Při  realizaci  svých  cílů  postupuje  spolek  podle  těchto  stanov,  usnesení  členské  schůze

a  obecně závazných právních předpisů.

čl. III 
Formy činnosti 

1) Náplň činnosti musí odpovídat cílům spolku.
2) Hlavní formou dosahování cílů spolku je zejména: 

- zajištění konektivity a zboží potřebných pro provoz bezdrátové sítě,
- propůjčení, odprodej zařízení koncovým uživatelům (členům spolku),
- obstarávání povolení a montáž zařízení (přípojných bodů) na určené budovy,
- kooperace s jinými spolky s podobnými cíli v okolí,
- propagační činnosti k zajištění početné základny spolku.

3) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

čl. IV
Členství ve spolku

1) Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba.
2) Přihlášku ke členství přijímá rada spolku. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 členů rady 

spolku.
3) Členem spolku se osoba stane:

- po schválení přihlášky radou spolku,
- po zaplacení vstupního příspěvku.

4) Zakládajícími členy spolku se dnem registrace stávají členové přípravného výboru
5) Členství zaniká 

- podáním žádosti člena o vystoupení ze spolku; 
- rozhodnutím členské schůze nebo rady spolku o vyloučení. Člen může být vyloučen pouze 
s udáním důvodu v souladu s těmito stanovami;
- uplynutím 12 po sobě jdoucích měsíců, kdy je členství pozastaveno;



6) Člen má právo
- účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
- účastnit se členské schůze;
- předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
- podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku;
- podat žádost o vystoupení ze spolku;
- na pozastavení členství; člen může radu požádat o pozastavení členství. Rada jeho žádost 
  dle vyhlášených podmínek posoudí a rozhodne.

7)  Člen má povinnost
- dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíli spolku;
- platit ve stanovené lhůtě členské příspěvky;
- člen spolku je povinen dodržovat další vnitřní předpisy vydané spolkem, včetně 
  usnesení členských schůzí, a plnit povinnosti, které mu uvedené předpisy a zápisy ukládají.

- využívat prostředky spolku v souladu s doporučeními rady spolku (zveřejněnými na 
oficiálních www stránkách spolku) tak, aby nenarušoval chod spolku.

8) Příspěvky:
- vstupní příspěvek, je určen na vybudování přístupového bodu a páteřní sítě až k počítači 
  člena. Jeho výši určuje Rada spolku samostatně pro každý přístupový bod. Hradí se při 
  vstupu do spolku.
- členský příspěvek, je určen na hrazení nákladů vznikajících při provozu sítě (elektřina, 
  nájmy, konektivita k internetu ...). Jeho výši určuje Rada spolku samostatně pro každý   
  přístupový bod. Hradí se vždy před začátkem měsíce.

9) Pozastavení členství:
- jedná se o dočasný stav členství, kdy člen neplatí členské příspěvky a nemůže využívat 
práva členů s výjimkou vystoupení ze spolku;
- maximální doba tohoto stavu je 12 po sobě jdoucích měsíců;
- členství lze pozastavit na žádost člena nebo rozhodnutím orgánů spolku a to při nedodržení
povinností člena;
- změna na řádné členství proběhne na žádost člena;

čl. V
Orgány spolku

Orgány spolku jsou:
- členská schůze
- rada spolku, komise rady a předseda spolku
- revizor spolku

čl. VI
Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jedenkrát ročně; Oznámení
o konání členské schůze je zveřejněno na internetových stránkách spolku http://spkfree.cz 
alespoň patnáct dní před jejím konáním. Z oznámení musí být zřejmé místo, čas a pořad 
zasedání.

2. Členskou schůzi svolává rada spolku. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna 
alespoň polovina členů spolku. Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, 
může statutární orgán nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě 
patnácti dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí 
být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání členské schůze se
musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím 
svoláno. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na 
pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů. 

http://spkfree.cz/


Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas 
nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

3) Členskou schůzi svolá rada spolku také, požádá-li o to (písemně, elektronicky) 1/4 členů 
spolku a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

4) Členská schůze:
- schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zrušení spolku; pro přijetí těchto 
rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů spolku;
- volí radu spolku;
- na čtyři místa rady mají právo navrhnout kandidáty zakládající členové spolku, členská 
schůze zvolí čtyři z navržených kandidátů s největším počtem hlasů;
- na zbývající místa rady navrhují kandidáty členové přítomní na schůzi, členská schůze  
  zvolí tři z navržených kandidátů s největším počtem hlasů;
- volí revizora, zvolen je kandidát s největším počtem hlasů, kandidáty navrhují členové   
  přítomní na schůzi;
- schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní   
  zprávu;
- může rozhodnout o vyloučení člena;
- určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období.

čl. VII
Rada a předseda spolku, jednání za spolek

1) Rada spolku je sedmičlenná a její funkční obdobím je jeden rok. Ze svého středu volí 
předsedu a minimálně jednoho místopředsedu spolku. Tři členové rady jsou pověřeni 
řízením komisí rady. Činnost rady spolku řídí předseda spolku. Rada je usnášení schopná 
minimálně v počtu tří radních s výjimkou svolání členské schůze.

2) Rada spolku řídí spolek v období mezi členskými schůzemi. Schůze rady spolku je volně 
přístupná členům spolku. 
Rada spolku:
- na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku;
- připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné 
změny stanov, návrh cílů další činnosti.

3) Statutárním orgánem spolku je:  předseda a první místopředseda.  Oba uvedení jednají  za
spolek samostatně a nesmí při  tom jednat v rozporu s vůlí  rady.  Za spolek dále  jednají
písemně  pověření  členové  sdružení.  Tyto  osoby  jednají  za  spolek  samostatně.  Osoby
oprávněné jednat za spolek mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

čl. VIII
Komise rady spolku

1) V rámci spolku jsou ustaveny tři odborné komise. V čele každé komise stojí předseda.
Předseda komise:
- je jmenován a odvoláván radou spolku;
- jmenuje členy své komise dle svého uvážení.

2) Úkolem komisí je připravovat podklady pro jednání rady spolku. Rada spolku zadává   
úkoly komisím prostřednictvím pověřených předsedů komisí. Jsou zavedeny tyto komise:

            - Technologická komise; zajišťuje návrh a správu tras;
            - Komise pro komunikaci; zajišťuje komunikaci s členy spolku;
            - Rozpočtová komise; zpracovává rozpočty a vyhodnocuje výsledky hospodaření.



 čl. IX
Revizor spolku

1) Kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; 
jeho funkčním obdobím je 1 rok.

2) Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávu; tyto předkládá členské schůzi.

čl. X
Zásady hospodaření

1) Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit příspěvky, dary, dotace a 
granty a budou používány na činnost spolku. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, 
která je v souladu s cíli spolku. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou 
osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

2) Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností 
podle těchto stanov a rozpočtem spolku.

čl. XI
Zrušení spolku

1. Spolek se zrušuje rozhodnutím 2/3členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
2. Členská  schůze  zároveň  s přijetím  rozhodnutí  o  zrušení  spolku  ustanoví  likvidátora,  který

provede majetkové vypořádání.
3. Ustanovení o zániku spolku se přiměřeně použijí i na sloučení spolku.
4. Likvidační zůstatek použije likvidátor likvidační zůstatek jako dar spolku s obdobnými cíli, jako

jsou cíle uvedené v čl. II těchto stanov.

čl. XII
Závěrečná ustanovení

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.


