Stanovy občanského sdružení

Proti Křenovické spojce
Čl. 1
Název a sídlo
Název: Proti Křenovické spojce (dále jen sdružení).
Sídlo: Školní 252, 683 52 Křenovice.
Čl. 2
Charakter sdružení
Sdružení je dobrovolným neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle
českého práva.
















Čl. 3
Základní cíle sdružení
Základními cíli sdružení jsou zejména:
zabránit realizaci Křenovické spojky (dále jen „spojka“) a tím zabránit negativním dopadům
spojky nejen na život v Křenovicích,
zabránit vynakládání veřejných prostředků na neefektivní investice do dopravní
infrastruktury,
ekologická činnost,
ochrana přírody a krajiny.
Čl. 4
Formy činnosti sdružení
Formami činnosti sdružení jsou zejména:
vyhledávání, třídění a analýza informací souvisejících se základními cíli sdružení,
navrhování alternativních řešení souvisejících se základními cíly sdružení,
poradenská činnost pro obce, veřejnost a zájmová sdružení,
účast ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany životního
prostředí nebo základní cíle sdružení,
spolupráce s dalšími subjekty, které jsou mu charakterem a náplní činnosti blízká,
organizování kampaní a petičních aktivit na ochranu životního prostředí,
pořádání seminářů, přednášek a konferencí, medializace základních cílů sdružení,
pořádání kulturních a osvětových akcí v souladu s cíly sdružení,
vydávání letáčků, publikací.
Čl. 5
Členství ve sdružení
1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba, která se
ztotožňuje s cíly sdružení a je ochotna se podílet na jejich naplnění. Členství ve sdružení
vzniká na základě schválení písemné přihlášky výborem.




2. Člen sdružení má právo:
účastnit se jednání členské schůze,
volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,
Stránka 1 z 3





předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,
podílet se na praktické činnosti sdružení,
na informace o činnosti a záměrech sdružení.




3. Člen sdružení má povinnost:
dodržovat stanovy,
nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu s cíly sdružení.






4. Členství ve sdružení zaniká:
doručením písemného oznámení člena výboru o tom, že vystupuje ze sdružení,
úmrtím člena sdružení,
zánikem sdružení,
vyloučením člena sdružení členskou schůzí nebo výborem v případě, že člen opakovaně i přes
písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy, poškozuje zájmy sdružení, narušuje jeho
činnost nebo poškozuje dobré jméno sdružení.
5. Členství ve sdružení se nevylučuje s členstvím v jiných zájmových občanských sdruženích,
pokud jejich programové cíle a činnost nejsou v rozporu s cíli sdružení.
Čl. 6
Orgány sdružení





Organizační strukturu sdružení tvoří:
členská schůze,
výbor,
kontrolní komise.








A. Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou
ročně, aby:
schválila stanovy sdružení a případné změny těchto stanov,
zvolila výbor a kontrolní komisi, případně je odvolala,
schválila rozpočet sdružení předkládaný výborem,
schválila zprávu o činnosti sdružení předkládanou výborem a účetní závěrku za předešlý rok,
schválila koncepci sdružení a jeho cíle na příští období navržené výborem,
rozhodla o zániku sdružení.
2. Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor sdružení. Výbor je povinen do 1 měsíce
svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů sdružení
nebo pokud o to požádá kontrolní komise. Usnesení členská schůze přijímá nadpoloviční
většinou přítomných. Rozhodnutí členské schůze jsou závazná pro všechny členy sdružení.
B. Výbor
1. Výbor je výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské
schůze, plní úkoly uložené mu členskou schůzí, určuje koncepci sdružení a dílčí cíle sdružení
ve smyslu jeho základních cílů.
2. Výbor sdružení má alespoň 11 členů, vždy však lichý počet, které volí členská schůze.
3. Členem výboru může být jen člen sdružení starší 18 let.
4. Výbor ze svých členů zvolí předsedu a 2 místopředsedy sdružení.
5. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů.
6. Rozhodnutí výboru jsou závazná pro všechny členy sdružení.
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C. Kontrolní komise
1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem sdružení. Kontroluje, jak jsou vykonávána
rozhodnutí členské schůze a dohlíží na hospodaření sdružení. Kontrolní komise dohlíží
zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými sdružení a na to, zda je
hospodaření v souladu s rozpočtem. V případě, že kontrolní komise zjistí nedostatky, je
oprávněna svolat členskou schůzi. Takto svolaná členská schůze musí projednat připomínky
kontrolní komise a přijmout opatření k jejich nápravě.
2. Kontrolní komise má 3 členy, které volí členská schůze.
3. Členem kontrolní komise nemůže být člen výboru. Členem kontrolní komise může být jen
člen sdružení starší 18 let.
Čl. 7
Územní jednotky sdružení
Sdružení nezřizuje žádné územní jednotky s právní subjektivitou. Sdružení jako celek je ve
smyslu § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, místně
příslušným pro území celé České republiky.
Čl. 8
Jednání jménem sdružení
Jménem sdružení jedná předseda sdružení nebo místopředsedové, případně výborem písemně
zmocněný člen sdružení.
Čl. 9
Hospodaření sdružení
1. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu
sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.
2. K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5.000 Kč,
k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výbor z členů sdružení
pokladníka.
3. Příjmy sdružení tvoří dobrovolné příspěvky jeho členů, dary, dotace a příjmy z neziskové
činnosti v souladu s cíli sdružení.
4. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 3 a
v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.
Čl. 10
Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení
O způsobu majetkového vypořádání při zániku sdružení rozhodne členská chůze.
Čl. 11
Závěrečné ustanovení
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstvem vnitra.
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