Stanovy Sdružení žen Podbřezí, z.s.
Sdružení žen Podbřezí, z.s. je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů. Sdružení žen Podbřezí, z.s. (dále jen „sdružení“), vyvíjí činnost
v souladu s právními předpisy České republiky a těmito stanovami. Je dobrovolným, nezávislým spolkem, sdružujícím osoby, které se chtějí podílet na naplňování poslání a účelu tohoto
spolku.
Čl. I.
Úvodní ustanovení
Název: Sdružení žen Podbřezí, z.s.
Sídlo:
Podbřezí 16, 518 03 Podbřezí
IČ:
22879315
Čl. II.
Poslání a účel sdružení
Hlavním účelem a posláním sdružení je pořádání a podpora kulturních, sportovních, společenských a jiných akcí, směřujících k rozvoji kultury, vzdělávání, sportu a ostatních volnočasových aktivit na venkově, zejména v obci Podbřezí a v okolních obcích.
Mezi hlavní činnosti sdružení proto patří zejména:
- organizování pravidelných i nepravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež
v průběhu celého roku s tím, že tyto akce jsou určeny jak pro organizované, tak i neorganizované děti a mládež;
- pořádání jedno i vícedenních jednorázových akcí, zotavovacích pobytů a jiných akcí pro děti
a mládež;
- pořádání a podpora projektů zaměřujících se na pohybovou gramotnost, a to jak u dětí a
mládeže, tak i dospělých osob;
- podpora či pořádání akcí, které přispívají k rozvoji osobností a společenských a dalších dovedností u dětí a mládeže, jakož i k rozvoji osobností a dalšího vzdělávání a osobnostního
růstu dospělých osob;
- pořádání společenských, vzdělávacích, kulturních a jiných akcí pro organizované i neorganizované dospělé osoby;
- spolupráce s Obcí Podbřezí a s ostatními spolky či jinými státními i nestátními subjekty a
organizacemi, která povede k intenzivnějšímu naplňování poslání a cílů sdružení.
Sdružení může výlučně k podpoře své výše uvedené hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. Druh případné vedlejší činnosti a bližší podmínky pro její provozování stanoví v souladu s příslušnými právními
předpisy svým rozhodnutím členská schůze.
Čl. III.
Členství
1. Členem mohou být fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
Podmínkou vzniku členství je zaplacení členského vstupního příspěvku ve výši 100,- Kč
(od tohoto příspěvku jsou osvobozeny osoby mladší 18-ti let).
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2. O přijetí za člena rozhoduje členská schůze.
3. Členství vzniká přijetím za člena sdružení členskou schůzí, a to dnem následujícím po dni
konání členské schůze.
4. Členství zaniká:
a)
b)
c)
d)

vystoupením člena doručením písemného oznámení
úmrtím člena
zánikem právnické osoby
vyloučením dnem rozhodnutí členské schůze, vyloučení je možné z důvodu porušování povinností člena, uvedených v čl. IV. bod 3. stanov. Pro nezaplacení členského příspěvku je možno vyloučit člena, pokud tento členský příspěvek nezaplatí ani v náhradní lhůtě 3 měsíců po splatnosti.

Čl. IV.
Práva a povinnosti členů
1.

Plných členských práv a povinností nabývá člen, fyzická osoba, dosažením věku 18-ti let,
člen právnická osoba dnem vzniku členství. Členové mladší 18-ti let mají zejména právo
se přiměřeně podílet na činnosti sdružení, mohou se obracet na orgány sdružení
s podněty a stížnostmi, nemohou však volit do orgánů sdružení, ani být voleni do těchto
orgánů, nehlasují na členské schůzi. Členové mladší 18-ti let jsou osvobozeni od placení
pravidelných členských příspěvků.

2. Člen starší 18-ti let a člen právnická osoba má právo zejména:
a)
b)
c)
d)

podílet se na činnosti sdružení
volit do orgánů sdružení
být volen do orgánů sdružení
obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi.

3. Člen starší 18-ti let a člen právnická osoba má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy
b) podílet se na činnosti sdružení
c) platit členské příspěvky ve lhůtách a výši určené členskou schůzí.
4. Sdružení vede seznam svých členů starších 18-ti let a členů právnických osob. V seznamu
členů se uvádí u členů - fyzických osob jejich jméno, příjmení, bydliště, a dobrovolně datum narození a kontaktní údaje (např. email, telefonní číslo apod.). U členů – právnických
osob se uvádí jejich název, sídlo, statutární orgán oprávněný za člena jednat a dobrovolně i kontaktní údaje (např. email, telefonní číslo apod.). Zápis do seznamu členů, jakož i
jeho změnu či výmaz zajistí výbor sdružení, a to nejpozději do 30-ti dnů ode dne, kdy se
o skutečnostech odůvodňujících zápis či jeho změnu, event výmaz prokazatelně dozvěděl.
Seznam členů není veřejný ani přístupný.
Čl. V.
Orgány sdružení
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1. Členská schůze
2. Výbor

Čl. VI.
Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Členskou schůzi tvoří všichni členové sdružení starší 18-ti let a právnické osoby.
3. Členská schůze zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

rozhoduje o změnách stanov
volí členy výboru
rozhoduje o zániku členství
rozhoduje o zániku sdružení a majetkovém vypořádání
schvaluje plán činnosti sdružení na další období
rozhoduje o přijetí nových členů sdružení
kontroluje činnost výboru sdružení za období mezi dvěma členskými schůzemi
kontroluje hospodaření sdružení
rozhoduje o výši a splatnosti členských příspěvků, resp. mimořádných členských příspěvků
j) schvaluje roční účetní závěrku sdružení
4. Členská schůze je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové starší 18-ti let a právnické
osoby, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. Každý takový člen má 1 hlas. Členská
schůze rozhoduje 2/3 většinou hlasů přítomných členů starších 18-ti let a právnických
osob.
5. Členskou schůzi svolává výbor, a to nejméně jednou ročně. Výbor je také povinen svolat
členskou schůzi na žádost alespoň 1/3 členů sdružení s právem hlasovat na členské
schůzi. Zasedání členské schůze se svolává nejméně 10 dní přede dnem jeho konání, a to
v místě obvyklým způsobem, zejména pozvánkou vyvěšenou na vývěsce v sídle sdružení.
Čl. VII.
Výbor
1. Výbor je statutárním orgánem sdružení.
2. Výbor je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá členské schůzi. Je
volen na období 5-ti let, opakovaná volba je možná.
2. Výbor je tříčlenný.
3. Výbor zejména:
a)
b)
c)
d)

volí ze svého středu předsedu a místopředsedu
koordinuje činnost sdružení
svolává členskou schůzi
odpovídá za vedení účetnictví sdružení

4. Předseda a místopředseda jednají a podepisují jménem sdružení, a to každý samostatně.
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5.

Výbor se schází dle potřeby, nejméně však 4x ročně. Schůzi výboru svolává a řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Každý člen sdružení má právo se zasedání
výboru účastnit a vznášet na něm své náměty, stížnosti, připomínky apod. Rozhodnutí
výboru je platné, je-li přijato většinou hlasů členů výboru. Každý člen výboru má jeden
hlas. Výbor je usnášeníschopný, jsou-li přítomni alespoň dva členové výboru.
Čl. VIII.
Zásady hospodaření

1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. Zdroji majetku jsou zejména:
a)
b)
c)
d)

dary, dotace a příspěvky fyzických a právnických osob
výnosy z majetku
příjmy z činnosti při naplňování cílů sdružení
členské příspěvky

2. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor.
Čl. IX.
Zánik sdružení
1. Sdružení zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo fúzí s jiným spolkem,
b) pravomocným rozhodnutím soudu či jiného příslušného orgánu o jeho zrušení.
2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.
Čl. X.
Závěrečná ustanovení
Otázky a záležitosti výslovně stanovami neupravené se řídí platnými právními předpisy České
republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, v platném znění.
Toto znění stanov nabývá platnosti dnem řádného schválení členskou schůzí, tedy dnem
………………..
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