STANOVY
SPOLKU
"ESPERANTISTA KLUBO
BRNO, ĈEĤOSLOVAKIO"
*

Jméno a sídlo spolku.
§ 1.
Spolek se nazývá: "Esperantista klubo, Brno, Ĉeĥoslovakio", nebo česky:
"Klub esperantistů, Brno, Československo" a má své sídlo v Brně.
§ 2.
Jednací řeč je česká, přednášky a rozpravy mohou podle potřeby se též
konati v jiných jazycích, zejména v esperantu.
Účel a prostředky spolku.
§ 3.
Úkolem jest šířiti pomocný jazyk mezinárodní esperanto všemi vhodnými
a zákonnými prostředky, zejména však pořádáním kursů, veřejných schůzi,
přednášek (s vyloučením politiky a náboženství), výstav, vydáváním spisů a
knihovnou.
Potřebné peníze opatří se:
a) členskými příspěvky,
b) výtěžky z kursů, přednášek, zábav, výstav a slavností spolkových,
c) dobrovolnými dary, odkazy a p.
Členství.
§ 4.
Členy spolku se mohou státi všichni, kdož se snahami spolku souhlasí
(osoby fysické i právnické). Členy přijímá výbor.
Odmítnutí mohou se odvolati k valné schůzi.
Členi jsou: čestní, základající, činní a přispívající.
Čestným členem se stává, kdo pro zvláštní zásluhy o esperanto nebo o
spolek na valné schůzi, na návrh výboru, většinou hlasů čestným členem
jmenován byl a volbu přijal.
Zakládajícím, činným neb přispívajícím členem se stává, kdo za takového
se přihlásil, výborem byl přijat a zaplatí stanovený příspěvek.
Příspěvky stanoví valná schůze.

Práva členů.
§ 5.
Každý člen má právo:
a) užívati všech výhod ze spolku plynoucích, užívati spolkové knihovny a
časopisů,
b) rokovati a hlasovati o všech záležitostech spolkových,
c) podávati návrhy a činiti dotazy,
d) nahlédati do knih a spisů spolkových v přítomnosti člena výboru,
e) volební právo aktivní a pasivní,
f) z usnesení výboru odvolati se k valné schůzi,
g) ve zvláštních případech žádati o svolání výboru neb valné schůze
(přeje-li si toho třetina členů).
Povinnosti členů.
§ 6.
Členové jsou povinni:
a) zachovávati stanovy a řády valnou schůzí schválené,
b) hájiti zájmy spolku,
c) účastniti se podle možnosti všech spolkových podniků,
d) získávati nové přívržence esperantu,
e) zapravovati řádně členské příspěvky,
f) při vystoupení (budiž písemně ohlášeno) odvésti všechen spolkový
majetek.
Členem spolku přestává býti:
§ 7.
a) kdo vystoupení písemně ohlásil,
b) kdo ve schůzi výboru nebo valnou schůzí byl vyloučen,
c) kdo byv upomenut, aby příspěvek, který již rok dluhuje, zaplatil,
neučiní tak do měsíce, byl prohlášen za vystouplého.
Vystoupiti je možno kdykoliv, člen jest však povinen zaplatiti příspěvek
do ohlášeného vystoupení.
Vyloučen může býti, kdo byl usvědčen z poškozování zájmů spolku nebo
z nečestného jednání.
Správa spolku.
§ 8.
Záležitosti spolku obstarává:
a) valná schůze,
b) výbor a revisoři.

Valná schůze.
§ 9.
Řádná valná schůze koná se každoročně v místě a době výborem
stanovené, nejdéle do konce března. Výbor ohlásí členstvu valnou schůzi s
oznámením rnísta, času a pořadu jednání pozvánkami a denními listy 14 dnů
předem. Každý návrh na změnu stanov musí býti uveden v pořadu jednání.
Valnou schůzi řídí předseda, není-li přítomen nebo chce-li se zúčastniti
jednání, místopředseda. Každý člen spolku, jenž zaplatil členský příspěvek za
uplynulý správní rok, jest oprávněn zúčastniti se jednání valné schůze. Valná
schůze jest schopna usnášeti se, je-li přítomna třetina členů spolku, ať osobně
nebo zastoupením.
Nesejde-li se tento počet, koná se o hodinu později nová valná schůze,
která se může usnášeti za každého počtu přítomných (okolnost tato budiž na
pozvánce uvedena).
Do působnosti valné schůze náleží:
§ 10.
a) schvalovati celoroční zprávy výboru a zprávy revisorů,
b) posuzovati spolkovou činnost, návrhy výboru a stížnosti členů,
c) voliti osmičlenný výbor, dva náhradníky výboru, dva revisory a
jednoho náhradníka revisorů. Volby dějí se osobně, hlasovacími lístky, při
rovnosti hlasů rozhodne los,
d) vykládati a měniti stanovy a řády spolkové; ke změně stanov jest třeba
souhlasu dvou třetin přítomných členů, ke změně řádů spolkových nadpoloviční
většiny přítomných,
e) měniti usnesení výboru prostou většinou, usnesení dřívějších valných
schůzí dvoutřetinovou většinou přítomných,
f) voliti čestné členy,
g) stanoviti výši členských příspěvků,
h) rozhodovati o vyloučení člena prostou většinou přítomných,
ch) jmenovati skrutinery při volbách,
i) usnášeti se na rozpuštění spolku.
§ 11.
Mimořádná valná schůze sejde se, kdykoliv toho uzná potřebu výbor,
nebo žádá-li o to třetina členů spolku, a má táž práva jako řádná valná schůze.
Vykonává volbu celého výboru, nebo jej doplňuje, jestliže se funkcionáři za
správního roku své funkcc vzdali.

Výbor.
§ 12. Výbor sestává z osmi členů, kteří do 8 dnů po valné schůzi zvolí ze sebe
předsedu, místopředsedu, jednatele, zapisovatele, pokladníka a knihovníka.
Výbor jest svoláván předsedou zpravidla měsíčně, mimo to v důležitých
případech, nebo když o to žádá nadpoloviční většina výboru. Výbor se může
usnášeti, je-li přítomna aspoň polovice jeho členů. Rozhodování se děje
nadpoloviční většinou hlasujících.
Náhradníci jsou zváni jen ke schůzím zvláště důležitým, nejméně jednou
za rok. Členové výboru, kteří bez platné omluvy se do tří po sobě jdoucích
schůzí nedostavili, mohou býti prohlášeni za zbavené své funkce.
§ 13.
Výbor vede vnitřní a vnější záležitosti spolku a vykonává všechna
ustanovení valné schůze. Zejména mu přísluší:
a) rozhodovati o návrzích, přáních a stížnostech členů a záležitostech
spolkových,
b) členy přijímati a za vystouplé prohlašovati,
c) spravovati a chrániti spolkový majetek,
d) svolávati valné a členské schůze,
e) podávati zprávy a účty valné schůzi.
Členové výboru.
§ 14.
Předseda zastupuje spolek před úřady a navenek, svolává a řídí valné,
výborové a členské schůze, povolává náhradníky do výboru za odstouplé členy,
rozhoduje svým hlasem při rovnosti hlasů, prohlíží všechny písemnosti spolku
došlé, podpisuje všechny listiny a dopisy spolkové, povoluje nutná vydání.
Místopředseda zastupuje předsedu ve všech jeho pracích a povinnostech,
byl-li o to požádán, nebo je-li předseda zaneprázdněn. Zemřel-li, vystoupil-li
neb resignoval-li předseda na svoji funkci, zastupuje toho až do nejbližší valné
schůze.
Jednatel řídí agendu a korespondenci spolkovou, obstarává spisy k
úřadům, podává valné schůzi zprávu o činnosti spolkové, má u sebe spolkové
razítko. Obstarává ohlašování všech schůzí, rozesílá k nim pozvánky, vede
seznamy členů, pečuje ve schůzích o zápisy do listiny přítornných členů. Jsou-li
předseda a místopředseda zaneprázdnění, přísluší mu práva jejich.
Zapisovatel vede protokoly schůzí výborových, členských a valné schůze,
které po schválení zápisu s předsedajícím podepíše, podává zprávy do časopisů a
v případě potřeby zastupuje jednatele.
Pokladník přijímá peníze spolku docházející, stará se o zaplacení
nedoplatků členských příspěvků a podpisuje s předsedou a jednatelem všechny

listiny spolkové obsahu finančního. O veškerých příjmech a vydáních
spolkových vede přesné účty a podává o nich zprávu ve schůzích výboru a valné
schůzi. Přechovává veškeré jmění spolkové, za něž ručí a jest povinen nahraditi
škodu jeho hrubým zaviněním neb nedostatkem péče způsobenou.
Knihovník půjčuje členům knihy na průkaz legitimace, vypůjčené řádně
zapisuje, stará se o jejich včasné vrácení, navrhuje ve výboru knihy k zakoupení
nebo k vazbě, sestavuje katalogy, pečuje o pořádek v knihovně a dbá, aby bylo
dbáno knihovního řádu. Pečuje o docházení a vykládání časopisů a stará se o
jejich předplacení.
Náhradníci mohou býti přítomni na schůzích výboru s právem
hlasovacím, zastupují-li nepřítomné členy, jinak mají hlas poradní.
Revisoři tvoří kontrolující komisi, sestávající ze dvou členů a jednoho
náhradníka, valnou schůzi na rok volených a nesmí býti členy výboru.
Jsou povinni prozkoumati:
a) pokladní a účetní knihy s doklady, jakož i správnost a bezpečnost
hotovosti pokladní a ostatního jmění spolku v peněžních ústavech uloženého,
b) stav knihovny, časopisů a archivu,
c) stav a neporušenost inventáře spolku.
Prozkoumání toto má se státi nejpozději 14 dnů před konáním valné
schůze a kromě toho nejméně ještě jednou v témže roce správním, v době,
kterou předseda komise uzná za vhodnou a mimo tento případ, když bude k
tomu výborem vyzvána. Podávají zprávu o stavu jmění spolkového valné schůzi
neb výboru. Ručí za správnost vykazů jimi stvrzených.
Shledají-li pokladní zprávu v pořádku, vrátí ji před valnou schůzí
potvrzenou o správnosti položek pokladníkovi, jinak oznámí vše předsedovi,
který svolá schůzi výborovou, nebo sám položky vysvětlí. Kdyby tímto způsobem nebyla záležitost vyřízena, přednesou revisoři námitky proti správnosti
zprávy pokladní valné schůzi.
§ 15.
Volné návrhy lze podati výboru 3 dni před valnou schůzí, jinak lze
připustiti k debatě návrhy podřadnějšího rázu.
Členské schůze.
§ 16.
Členské schůze konají se zpravidla týdně. Řídí je za nepřítomnosti
předsedy neb jeho zástupce člen výboru. Na členských schůzích lze vyřizovati
všechny záležitosti spolkové, které nejsou vyhrazeny valné schůzi neb výboru,
konati přednášky, volné rozhovory, zábavy a p.

Odbory.
§ 17.
Vyskytne-li se potřeba, mohou býti zřízeny zvláštní odbory, na př.:
turistický, zábavní, překladatelský a p.
Odbory nebo skupiny zřizuje výbor, přihlásí-li se nejméně 10 činných
členů, odbory ty podléhají dozoru spolkového výboru. Zprávy o zřízení odborů a
žádosti o schválení neb změnu stanov podává úřadům výbor spolku. Pro odbory
jsou závazny stanovy spolku.
Překročí-li je, mají býti okamžitě zrušeny. Činiti usnesení pro spolek
závazná není odborům dovoleno.
Smírčí soudy.
§ 18.
Spory v záležitostech spolkových mezi členy nebo mezi členy a výborem
vyřizuje smírčí soud, jehož rozsudku se musí obě strany podrobiti. K sestavení
jeho volí každá strana sporná dva členy, jež pak sobě pátou osobu ze spolku jako
předsedu zvolí. Nemohli-li by se smírčí soudcové na volbě předsedy shodnouti,
rozhodne los. Smírčí soudcové rozhodují většinou hlasů. Za rovnosti hlasů
rozhoduje předseda. Proti rozhodnutí smírčího soudu je jediné odvolání k valné
schůzi.
Rozpuštění spolku.
§ 19.
Rozchod spolku může se státi jen na usnesení mimořádné, zvláště k tomu
svolané valné schůze a musí na to býti všichni členové obvyklým způsobem
upozorněni. Jest právoplatným, když jsou přítomny nejméně dvě třetiny členů a
nejméně jich tři čtvrtiny pro zrušení hlasuje.
Táž valná schůze rozhodne i o tom, co se má státi se jměním spolkovým.
Nestane-li se takové opatření, připadne veškeré jmění spolku, jenž by měl týž
účel, jaký je vytknut v § 3 těchto stanov.
V Brně dne 1. dubna 1932.
J. Vondroušek,
Frant. Baďura,
*
t. č. jednatel.
t. č. předseda.
Zemský úřad v Brně. Čís. 13.222/V -13/1932.
Za zemského presidenta:
Procházka v. r.

Nákladem spolku "Esperantista klubo, Brno, Ĉeĥoslovakio". Tiskla "ZÁŘ",
dříve Novina v Brně, Nám. Rudé armády 7.

