Stanovy Občanského sdružení Klecansko, Větrušicko a okolí
Čl. 1
Název a sídlo
Název sdružení :
Sídlo sdružení :

Občanské sdružení Klecansko, Větrušicko a okolí
Východní 152, 250 67 Větrušice u Klecan

Čl. 2
Charakter Sdružení
Sdružení „Občanské sdružení Klecansko, Větrušicko a okolí“ (dále jen Sdružení) je dobrovolným,
nevládním, neziskovým a nepolitickým sdružením občanů a právnických osob, které spojuje zájem
o trvale udržitelný rozvoj České republiky. Je Sdružením vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb.,
o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva,
s celostátní působností.
Čl. 3
Základní cíle Sdružení
Základními cíli Sdružení jsou zejména:
•

Hlavním cílem Sdružení je adekvátní ochrana přírody a krajiny na území Středočeského
kraje, zejména pak v okolí obce Větrušice

•

Zajistit, aby hospodářský a společenský růst byl v rovnováze se
plnohodnotného životního prostředí jak pro současnou, tak i budoucí generace.

•

Vyhledávat a podporovat síly k naplňování cíle trvale udržitelného rozvoje. Spolupracovat
s orgány státní správy, s výzkumnými a vzdělávacími zařízeními a s ostatními občanskými
sdruženími k naplňování tohoto cíle.

•

Účastnit se v řízeních, v nichž se bude rozhodovat o využití krajiny a přírody na území
Středočeského kraje, zejména v okolí obce Větrušice.

•

Získávat dotace, granty a sponzorské příspěvky za účelem financování činnosti Sdružení
a jeho projektů.

zachováním

Čl. 4
Formy činnosti Sdružení
Formami činnosti Sdružení jsou zejména:
Čl. 4.1
Hlavní činnosti, které nebudou prováděny za úplatu
•
•

Organizování kampaní a petičních aktivit na ochranu životního prostředí – hlavní činnost
Účast ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany
životního prostředí

•

Analýza dopadů takových řízení a její komunikace s obecnou veřejností

•

Pořádání seminářů, přednášek a konferencí

•

Vydávání letáčků, publikací

Čl. 4.2
Vedlejší činnosti, které mají charakter výdělečné činnosti:
•

Poradenská činnost pro obce, veřejnost, podnikatele a zájmová sdružení v oblasti trvale
udržitelného rozvoje, oblasti ochrany životního prostředí a oblasti související legislativy

•

Realizace projektů souvisejících se vzděláváním veřejnosti v oblasti trvale udržitelného
rozvoje, v oblasti ochrany životního prostředí a projektů souvisejících s ochranou životního
prostředí
Čl. 5
Členství ve Sdružení

1.

2.

Členem sdružení může být právnická nebo fyzická osoba starší 15 let. Členství ve Sdružení
vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí Sdružení. O přijetí rozhoduje
členská schůze na svém nejbližším jednání.
Člen Sdružení má právo:
a)
b)
c)
d)

3.

Účastnit se jednání členské schůze
Volit orgány sdružení
Předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení
Podílet se na praktické činnosti sdružení

Člen Sdružení má povinnost:
a) Dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů Sdružení
b) Aktivně hájit zájmy Sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné
kroky, které by byly v rozporu se zájmy Sdružení
c) Účastnit se jednání orgánů Sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce.

4.

Členství ve Sdružení zaniká:
a)

Dnem doručení písemného oznámení člena o tom, že vystupuje, výboru na adresu
sídla Sdružení

b) Úmrtím člena Sdružení
c) Zánikem Sdružení
d) Vyloučením člena sdružení členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně
i přes písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy
5.

Členská schůze může zvolit čestným členem Sdružení každého, kdo projeví zájem
o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti,
vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.

Čl. 6
Organizační uspořádání
Strukturu sdružení tvoří: Členská schůze, Výbor a Dozorčí rada

Čl. 6.1
Členská schůze
1.

Nejvyšším orgánem Sdružení je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou
ročně s kompetencemi:
a) Zvolení výboru Sdružení a dozorčí rady, případně jejich odvolání
b) Schválení rozpočtu Sdružení předkládaného výborem
c) Schválení zprávy o činnosti Sdružení předkládané výborem a účetní závěrku za
předešlý rok
d) Určení koncepce Sdružení a jeho cílů na příští období
e) Schválení nebo odmítnutí přihlášek nových členů
f) Rozhodnutí o vyloučení členů
g) Volba čestných členů Sdružení
h) Schválení stanov Sdružení, případně změn těchto stanov
i) Rozhodnutí o zániku Sdružení, případně o spojení s jiným sdružením.

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 dozorčí rada.

3.

Rozhodnutí f), h) a i) jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů Sdružení.

4.

Schůze je usnášeníschopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů
Sdružení.

5. Z členské schůze pořizuje zapisovatel stručný zápis. Zapisovatele volí na návrh výboru
Sdružení přítomní členové nadpoloviční většinou. Zápis je podepsán výborem Sdružení
a zapisovatelem. Přílohou zápisu je prezenční listina členů.
Čl. 6.2
Výbor Sdružení
1. Výbor je výkonným orgánem Sdružení. Řídí činnost Sdružení mezi zasedáními členské
schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.
2.

Výbor Sdružení má 3 členy, které volí členská schůze tajnou volbou z členů Sdružení, kteří
jsou fyzickou osobou starší 18 let.
Čl. 6.3
Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Sdružení. Kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí
členské schůze a dohlíží na hospodaření Sdružení. Dozorčí rada dohlíží zejména na to, jak je
nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými Sdružení a na to, zda je hospodaření v souladu
s rozpočtem.
2. V případě, že dozorčí rada zjistí nedostatky, je oprávněna svolat členskou schůzi. Takto
svolaná členská schůze musí projednat připomínky dozorčí rady a přijmout opatření k jejich
nápravě.

3. Dozorčí rada má 3 členy, které volí členská schůze tajnou volbou z členů Sdružení.

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, místně příslušným pro území okolí obce
Větrušice, území Středočeského kraje a hlavní město Praha.
Čl. 8
Jednání jménem sdružení
Jménem Sdružení jedná jeho výbor, případně výborem písemně zmocněný člen Sdružení. Každý
člen výboru je oprávněn jednat jménem Sdružení samostatně.
Čl. 9
Hospodaření sdružení
1. Za hospodaření Sdružení odpovídá výbor sdružení. 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 sdružení
pokladníka ze členů sdružení.

3.

Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, dary, dotace a příjmy z vedlejší činnosti
v souladu s cíli Sdružení (čl. 3). Příjmy z vedlejší činnosti jsou chápány v souladu s čl. 4.2
těchto stanov, a budou sloužit k zabezpečení činností hlavních.

4. Výši a četnost členských příspěvků stanovuje členská schůze.
5.

Majetek, získaný podle odst. 3 náleží Sdružení. Člen, který ze Sdružení vystoupil nebo byl
vyloučen, nemůže žádat navrácení uhrazeného členského příspěvku ani těch finančních
prostředků a movitých nebo nemovitých věcí, které případně Sdružení daroval.

6.

Výdaje sdružení jsou výhradně 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

V případě zániku Sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou
právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům Sdružení. Jestliže nebude tato
osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi
členy Sdružení.

