Dohoda o obsahu stanov spolku
Jménem řídícího výboru Institutu pro Rozvoj měst a obcí z.s. dne 28.1. 2016
uzavřeli DOHODU O ZNĚNÍ STANOV SPOLKU INSTITUTU PRO ROZVOJ MĚST A OBCÍ
z. s. dle § 218 zákona č. 89/2012 Sb.:
Ing. Tomáš Maixner, bytem Nad Petruskou 2283/10, 120 00, Praha 2 , narozen dne
7. 3. 1949, RČ: 490307/084.
a
Ing. Petr Novák , bytem U Studánky 251, 25064 Hovorčovice, narozen dne
12.12. 1960, RČ: 601212/0578.
a
Jiří Hochman, bytem Kazašská 1428/2, 101 00 Praha 10, narozen dne 17.4. 1959,
RČ: 590417/0899.
a
Ing. Petr Klauda, bytem Souběžná I., 716/41, 15800 Praha 5, narozen dne
23.10.1959, RČ: 591023/0007.
a
Ing. Jan Jäger, bytem Malešov 222, 285 41 Malešov, narozen dne 8.5. 1951,
RČ: 510508/051.

Dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech, přičemž každý jeden stejnopis má povahu
originálu. Jeden bude přiložen k návrhu na zápis spolku do rejstříku spolků, druhý
stejnopis bude uložen v sídle spolku.
…...........................................
Ing. Tomáš Maixner
…...........................................
Ing. Petr Novák
…...........................................
Jiří Hochman
…...........................................
Ing. Petr Klauda
…...........................................
Ing. Jan Jäger
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STANOVY
INSTITUT PRO ROZVOJ MĚST A OBCÍ z.s.
Článek I.
Úvodní ustanovení
§ 1 Základní ustanovení
1. Název: Institut pro rozvoj měst a obcí z.s. dále jen IRMO.
2. Sídlo: Dubečská 3131/67, Praha 10, PSČ 100 00.
3. IRMO působí na celém území České republiky, nečlení se na organizační
jednotky a je místně příslušnou organizační jednotkou;
4. IRMO je spolek dle Občanského zákona č. 89/2012 v platném znění, který
vznikl transformací občanského sdružení na spolek.
§ 2 Cíle a formy činnosti
1. Cíle činnosti IRMO jsou:
a. shromažďování aktuálních informací z oblasti:
i. veřejného osvětlení,
ii. energetického managementu budov,
iii. monitoringu a řízení veřejné a individuální dopravy,
iv. bezpečnosti osob a majetku,
v. managementu služeb, které zajišťuje státní správa pro občany,
vi. komunikační a informační infrastruktury;
b. propojování a spolupráce subjektů, které ovlivňují podobu, rozvoj a
stav měst a obcí;
c. navazování a rozvoj spolupráce s národními i mezinárodními
organizacemi, jejichž činnosti souvisí s oblastmi uvedenými v bodě
1.a.
2. Formy činnosti musí odpovídat cílům IRMO. Hlavní formy činnosti jsou:
a. tvorba, rozvoj a správa informačního internetového portálu;
b. pořádání přednášek, konferencí, kurzů;
c. účast na konferencích a přednáškách;
d. publikační činnost;
e. poradenská a zprostředkovatelská činnost;
f. spolupráce s orgány státní správy, školstvím, odbornými médii, spolky
i profesními organizacemi a svazy.

Článek II.
Vznik a zánik členství
§ 3 Formy členství
1. Členství v IRMO jsou:
a. skupinové členství subjektu, který se zapisuje do veřejného rejstříku
spolků ,
b. členství obce,
c. honorární nebo přidružené členství.
2. Členem IRMO se může stát na základě svého rozhodnutí právnická nebo
fyzická osoba samostatně výdělečně činná, která je zapsána v obchodním
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3.
4.

5.
6.
7.

rejstříku České republiky a podniká za účelem dosažení zisku. Členem může
být i obec ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v
platném znění.
Řídící výbor IRMO může udělit honorární členství kterékoliv osobě, která
významným způsobem přispěla k dosažení cílů IRMO, i když nesplňuje výše
uvedené podmínky pro členství v IRMO.
Řídící výbor může udělit přidružené členství kterékoliv osobě, která IRMO
podporuje v dosahování cílů IRMO. Přidružené členství může být řídícím
výborem uděleno také zástupcům vysokých škol a jiných akademických
institucí.
Rozhodnutí řídícího výboru o udělení honorárního nebo přidruženého členství
musí být přijato jednomyslně.
Obec, honorární ani přidružený člen nemusí platit členské příspěvky. Mají-li
zájem členské příspěvky platit, určí jejich výši řídící výbor.
Hlasovací právo mají pouze členové, kteří platí členské příspěvky.

§ 4 Vznik členství
1. Členství v IRMO vzniká splněním následujících podmínek:
a. zájemce předložil písemnou přihlášku,
b. řídící výbor akceptoval přihlášku, přičemž přihláška se má za
akceptovanou, pokud ji řídící výbor na svém jednání jednomyslně
odsouhlasil,
c. pak členství vznikne:
i. pro subjekty, které platí příspěvky, dnem uhrazení členského
příspěvku,
ii. pro ostatní subjekty dnem akceptace přihlášky řídícím výborem.
2. Každý člen, který je právnickou osobou, písemně pověří fyzickou osobu,
která pak dále jedná jeho jménem ve věcech IRMO. Takto pověřená osoba se
může nechat dále zastoupit. Člen řídícího výboru se může nechat zastoupit
jinou pověřenou osobou člena IRMO, kterého sám zastupuje.
§ 5 Zánik členství
1. Členství v IRMO zaniká:
a. dnem doručení oznámení člena o vystoupení z IRMO řídícímu výboru,
b. dnem rozhodnutí řídícího výboru IRMO,
c. zánikem člena,
d. při neuhrazení členského příspěvku.
2. Zaplacené členské příspěvky a další poplatky či jejich zůstatky se v případě
zániku členství nevracejí.
§ 6 Práva a povinnosti člena
1. Člen IRMO má právo:
a. být volen do všech orgánů IRMO, pokud platí členské příspěvky
b. účastnit se činností pracovních skupin/odborných sekcí
c. předkládat podněty k činnosti orgánů IRMO, vyjadřovat se k jejich
činnosti, obdržet odpověď na své podněty a být informován o celkové
činnosti IRMO
d. podílet se na akcích pořádaných IRMO
e. být členem pracovní skupiny/odborné sekce.
2. Člen IRMO je povinen:
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a. hájit společné zájmy IRMO, naplňovat cíle IRMO, plnit přijaté úkoly a
dodržovat stanovy IRMO
b. účastnit se prostřednictvím svého zástupce, kterým je v případě
členské obce zpravidla pověřený zástupce obce a v případě právnické
osoby její statutární orgán, nebo jím pověřený zástupce, zasedání
valné hromady IRMO a jednání těch orgánů IRMO, jejichž je členem
c. řádně platit členské příspěvky
d. účastnit se aktivně podle svých možností a schopností činnosti spolku,
řádně, zodpovědně a plně v souladu se stanovami a platným právním
řádem
e. reprezentovat spolek navenek tak, že dodržuje právní předpisy, jedná
v souladu s morálkou a dobrými mravy a dodržuje zásady slušného
chování

Článek III.
Organizační struktura
§ 7 Orgány IRMO
Orgány IRMO jsou:
1. Valná hromada,
2. Řídící výbor,
3. Předseda,
4. Tajemník,
5. Pracovní skupiny/odborné sekce.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

§ 8 Valná hromada
Valná hromada je vrcholným orgánem IRMO.
Valná hromada je shromáždění členů spolku, které svolává předseda řídícího
výboru nebo jím pověřená osoba.
Řádná valná hromada se koná alespoň jednou ročně.
Mimořádná valná hromada se koná na návrh řídícího výboru, popřípadě
požádá-li o to alespoň jedna pětina členů, kteří jsou oprávněni hlasovat na
valné hromadě.
Valná hromada nemůže projednat a rozhodnout jiné otázky než ty, které jsou
uvedeny v pozvánce. Pozvánka se členům rozesílá alespoň 15 dnů před
konáním valné hromady, přičemž za rozeslání se považuje oznámení na
poslední známou elektronickou adresu (email) a vyvěšení na portál IRMO.
Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomno minimálně třicet procent
platných hlasů.
Umožňuje se valné hromadě jednat a hlasovat per rollam. Např. e-mailem či
korespondenčně. Podrobnosti stanoví předseda v pokynu pro hlasování valné
hromady per rollam.
Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných na valné
hromadě, kromě následujících bodů, které musí být přijaty 2/3 většinou
přítomných hlasů:
a. změna stanov,
b. stanovení výše členských příspěvků,
c. schválení rozpočtu,
d. zrušení IRMO.
Každý člen má tolik hlasů, kolik mu náleží podle pásma obratu, podle kterého
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platil členské příspěvky pro rok, ve kterém se koná valná hromada. Členům v
prvním pásmu náleží jeden hlas, ve druhém pásmu dva hlasy, ve třetím
pásmu tři hlasy.

§ 9 Řídící výbor
1. Řídící výbor je statutárním a výkonným orgánem IRMO, který dohlíží nad
činností IRMO a rozhoduje o všech záležitostech mezi valnými hromadami, s
výjimkou bodů, uvedených v §8, bod 8.
2. Řídící výbor má pět členů, z nichž jedním je předseda IRMO. Funkční období
řídícího výboru je čtyřleté, výkon funkce končí nejpozději ke dni zvolení
nového řídícího výboru na nejbližší řádné valné hromadě.
3. Počet členů řídícího výboru nesmí mezi valnými hromadami klesnout pod 3
členy, jinak řídící výbor svolá mimořádnou valnou hromadu.
4. Funkce člena řídícího výboru zaniká:
a. uplynutím funkčního období
b. písemnou rezignací adresovanou předsedovi
c. odvoláním valnou hromadou
d. úmrtím
5. Funkční období končí všem členům řídícího výboru současně, a to i v případě,
že byl některý z členů řídícího výboru během funkčního období obměněn. Do
funkce člena nebo předsedy řídícího výboru může být osoba zvolena
opakovaně.
6. Řídící výbor rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů výboru, přičemž je
možné hlasovat i metodou per-rollam (pravidla stanoví řídící výbor). V
případě rovnosti hlasů při neúplném počtu členů řídícího výboru, rozhoduje
hlas předsedy.
7. Řídící výbor volí členové IRMO s právem hlasování na valné hromadě takto:
a. kterýkoliv člen IRMO může navrhovat kandidáty z řad členů platících
příspěvky,
b. předseda valné hromady oznámí jména kandidátů,
c. každému kandidátovi bude dáno 5 minut na představení se členům,
d. hlasování je tajné,
e. hlasující člen může udělit každému z kandidátů tolik hlasů, kolik jich
má pro hlasování na valné hromadě podle §8, bod 8.,
f. po hlasování se vytvoří pořadí kandidátů podle celkového počtu
získaných hlasů sestupně od nejvyššího,
g. pokud se na volitelných místech umístí současně více kandidátů se
stejným počtem hlasů než je míst v řídícím výboru (nepočítaje
předsedu), koná se o těchto kandidátech další kolo volby, a to tak, že
se opakují kroky podle bodů (d) až (g) s tím, že se mohou označit
pouze kandidáti, kteří získali stejný počet hlasů podle bodu (g) a každý
člen může svůj hlas udělit pouze takovému počtu kandidátů, kolik míst
zbývá obsadit v řídicím výboru,
h. pokud ani z dalšího kola nevzejde jednoznačné pořadí kandidátů,
konají se o kandidátech, kteří se umístili se stejným počtem bodů na
volitelných místech další kola volby podle bodů (d) až (h), dokud z
volby nevzejde jednoznačné pořadí kandidátů,
i. členem řídícího výboru se stanou první čtyři kandidáti s největším
počtem hlasů a dále již před tím samostatně zvolený předseda IRMO.
8. Pokud zanikne vztah člena řídícího výboru - fyzické osoby, která v řídícím
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výboru zastupuje člena IRMO – právnickou osobu, k této právnické osobě a
tato právnická osoba nesouhlasí s dalším setrváním pověřené fyzické osoby v
řídícím výboru, pověří právnická osoba jinou zastupující osobu do 3 týdnů.
Pokud tak neučiní, nastoupí na uvolněné místo kandidát, který ve volbách
skončil na nejbližším následujícím místě v pořadí.
9. Pokud člen řídícího výboru odstoupí, nahradí jej kandidát, který ve volbách
skončil na nejbližším následujícím místě v pořadí.
10.Pokud člen řídícího výboru jedná tak, že poškozuje zájmy IRMO, může být
odvolán mimořádnou valnou hromadou ještě před skončením funkčního
období.
11.Řídící výbor má zejména pravomoc:
a. navrhovat celkový roční rozpočet pro schválení valnou hromadou s
vyznačením hlavních projektů, na které budou čerpány prostředky z
rozpočtu,
b. v souladu se schváleným ročním rozpočtem zajišťovat plnění
jednotlivých projektů,
c. zajistit vydávání a schvalování veřejných stanovisek IRMO
d. schvalovat vznik i zánik pracovních skupin/odborných sekcí IRMO.
§ 10 Předseda
1. Předseda je statutárním orgánem IRMO, řídí a koordinuje činnost řídícího
výboru a prakticky vykonává činnost výkonného ředitele mezi zasedáními
řídícího výboru. Pravomoc a případnou odměnu předsedy stanovuje řídící
výbor.
2. Předseda dále:
a. odpovídá za hospodaření IRMO,
b. rozhoduje o nakládání s movitým majetkem IRMO do výše 0,1 miliónu
Kč,
c. rozhoduje o přijetí daru, včetně peněz do výše 0,1 miliónu Kč,
d. je nadřízen všem zaměstnancům IRMO, a v této souvislosti má
pravomoci související s činností zaměstnavatele.
3. Předseda je ze své činnosti odpovědný řídícímu výboru.
4. Na volbu předsedy se vztahuje stejný postup, jakým se volí členové řídícího
výboru s tím, že volba předsedy se provede před volbou řídícího výboru. Na
délku funkčního období, výměnu, odvolání či odstoupení předsedy se aplikují
stejná pravidla, jako v případě členů řídícího výboru s tím, že v případě
předčasného odvolání nebo odstoupení na místo předsedy nenastupuje další
kandidát v pořadí, ale musí se konat nová volba.
5. Funkce předsedy spolku zaniká:
a. uplynutím funkčního období
b. písemnou rezignací adresovanou řídícímu výboru
c. odvoláním valnou hromadou
d. úmrtím
6. Prvního předsedu zvolil přípravný výbor IRMO a je jím Ing. Tomáš Maixner,
datum narození 7.3.1949, bytem Nad Petruskou 2283/10, 120 00, Praha 2.
§ Tajemník
1. Tajemník spolku je jmenován na dobu neurčitou řídícím výborem a je mu
také odpovědný.
2. Funkce tajemníka zaniká:
a. písemnou rezignací adresovanou řídícímu výboru
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b. odvoláním řídícím výborem
c. úmrtím
3. Je výkonným orgánem IRMO. Jeho hlavním úkolem je kompletní zajištění
podpory řídícího výboru a dále plnění úkolů uložených řídícím výborem nebo
Předsedou spolku.
4. Tajemník má povinnost účastnit se zasedání řídícího výboru.
5. Předseda může delegovat některé své kompetence na tajemníka.
§ 11 Pracovní skupiny/odborné sekce
1. K dosažení cílů IRMO v jednotlivých oblastech mohou být zřizovány pracovní
skupiny/odborné sekce (dále jen sekce). Sekce musí mít nejméně tři členy a
musí ustanovit tajemníka. Tajemník musí být členem IRMO, na ostatní členy
sekce se tento požadavek nevztahuje. Sekce je ustavena schválením jejího
vzniku řídícím výborem.
2. Tajemníci sekcí tvoří poradní sbor řídícího výboru.
3. Tajemník informuje o činnosti sekce předsedu, který o nich dále informuje
především prostřednictvím webových stránek IRMO, případně jinou formou.
Výsledky činnosti sekcí jsou přístupná všem členům IRMO.
4. Sekce mohou připravovat stanoviska k otázkám společného zájmu členů
IRMO. Taková stanoviska však nesmí být v rozporu s cíli IRMO nebo s
usneseními valné hromady a jejich zveřejnění je přípustné pouze se
souhlasem předsedy, který si může vyžádat souhlas řídícího výboru. Řídící
výbor může stanovit jiná pravidla pro zveřejňování stanovisek.
5. Řídící výbor může rozhodnout o zrušení sekce.

Článek IV.
Hospodaření IRMO
§ 12 Financování a hospodaření
1. IRMO hospodaří a vede účetnictví v souladu s platnými právními předpisy.
2. Zdrojem příjmů spolku jsou zejména členské příspěvky platících členů, ze
kterých je hrazena činnost IRMO.
3. Výše členských příspěvků se stanoví podle toho, do kterého z následujících
pásem spadá výše ročního obratu člena:
a. méně než 50 miliónů Kč = 1. pásmo
b. 50 až 500 miliónů Kč = 2. pásmo
c. více než 500 miliónů Kč = 3. pásmo
4. Roční výši příspěvků pro jednotlivá pásma stanovuje řídící výbor na základě
předkládaného plánu hospodaření pro daný rok.
5. Pokud členství některého člena IRMO vzniklo nebo skončilo během roku, za
který se platí členské příspěvky, je tento člen povinen platit celý členský
příspěvek, jako by byl členem po celý rok.
6. IRMO může vyvíjet také vedlejší hospodářskou činnost, spočívající ve
výdělečné činnosti, je-li její účel využit k podpoře činnosti spolku. Zisk z
činnosti IRMO lze použít pouze pro spolkovou činnost vč. správy spolku.
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7. Řídící výbor připravuje rámcový roční rozpočet IRMO, který schvaluje valná
hromada. Konkrétní plnění ročního rozpočtu kontroluje řídící výbor. Každý
člen platící příspěvky může nahlížet do účetnictví IRMO.
První znění stanov IRMO bylo přípravným výborem přijato dne 1.3.2013.

Článek V.
Závěrečné ustanovení
§13 Závěrečné ustanovení
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu spolku do rejstříku spolků, který je
veden u Městského soudu v Praze.
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