
Stanovy spolku pro obnovu pivovaru Janovice 

Název a sídlo 

Název spolku: Spolek pro obnovu pivovaru Janovice 

Sídlo spolku: Zámek 11/3, Janovice, 793 42 Rýmařov 

Charakter spolku 

Nepolitický spolek sdružující dospělé za účelem: 

1. Rekonstrukce historické budovy bývalého pivovaru 

2. Aktivní tvorby kulturního programu v prostorách pivovaru 

Účel spolku 

Základním účelem spolku je záchrana a obnova pivovaru v Janovicích u 

Rýmařova. 

 

Dalšími účely spolku jsou pořádání kulturních a společenských aktivit v místě 

pivovaru, pořádání dobrovolnických akcí na pivovaru. 

Formy činnosti 

Formami činnosti spolku jsou zejména: 

1. Pořádání pracovně-zážitkových akcí (dobrovolnických) 

2. Pořádání hudebních, divadelních a dalších kulturních akcí 

Nejvyšší orgán 

Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze. 

Členská schůze je svolávána dle potřeby. 

Členská schůze především: 

přijímá členy, volí a odvolává členy statutárního orgánu a rozhoduje o změnách 

stanov. 
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Členská schůze se může usnášet i mimo zasedání v písemné formě nebo s 

využitím technických prostředků. 

Statutární orgán 

Název statutárního orgánu je: Statutární orgán - výbor. 

Statutární orgán je kolektivní a má 3 členy. 

Čeny statutární orgánu jsou předseda, místopředseda a pokladník. 

Předseda a místopředseda i pokladník jsou voleni na funkční období na 

dobu neurčitou, dokud nejsou členskou schůzí odvoláni, nebo pozbudou 

členství ve spolku. 

Pokladník se stará o kasu. 

Každý člen statutárního orgánu může za spolek podepsat jakoukoliv smlouvu 

bez podpisu dalšího člena. 

Členství ve spolku 

Členy spolku přijímá členská schůze. 

Člen spolku má povinnost dodržovat stanovy, aktivně hájit zájmy spolku, 

dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se 

zájmy spolku. 

Člen má především právo účastnit se členské schůze a hlasovat a podílet se 

svým hlasem na rozhodování. 

Člen spolku není povinen platit žádné členské příspěvky, jelikož členství je 

záležitost čestná. 

Členem spolku může být jen ten, kdo se významným způsobem činí při obnově 

pivovaru či rozvíjí jeho kulturní a společenský život.  

Spolek vede seznam současných i bývalých členů. 

Závěrečná ustanovení 

Stanovy byly přijaté na ustavující schůzi konané dne 8. Května 2020 
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__________________________ 

[Podpis osoby navrhující zápis spolku] 
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