Stanovy
1. Název, sídlo, charakter
a)Název:Občanské sdružení „Spolek Vranč“
b)Sídlo:Vrančice 14, PSČ 26231
c)Charakter sdružení:Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým občanským
sdružením vzniklým podle zákona č.83/1990 sb.“O sdružování občanů“, v platném znění.
Sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou a je právnickou osobou podle českého
práva. Sdružuje členy na základě společného zájmu a je zřízeno na dobu neurčitou.

2. Cíle sdružení
a)Rozvoj kulturního a společenského života v obci
b)Obnova, udržování, rozvíjení a vytváření nových tradic
c) Zvelebování a okrašlování obce
d) Práce s dětmi
c)Obecně prospěšná činnost

3. Hlavní formy dosahování cílů
a)Pořádání kulturních a společenských akcí
b)Spolupůsobit k obnovování a znovuvytvoření místních lidových tradic a zvyků v obci
Vrančice
c)Organizace akcí pro děti
d)Ochotnické divadlo
c)Okrašlování a zvelebování obce Vrančice
Do prosazování těchto cílů se bude sdružení snažit zapojit co nejvíc subjektů a jednotlivých
občanů obce a bude spolupracovat s občanskými sdruženími sousedních regiónů.

4. Členství
a)Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba, která se chce zapojit do naplňování cílů
sdružení.
b)Členství ve sdružení je dobrovolné a vzniká na základě přihlášky odsouhlasené členskou
schůzí sdružení. Členové přípravného výboru se stávají členy sdružení automaticky.
c)Člen má právo:
•
•
•
•

zúčastňovat se aktivit sdružení
účastnit se členské schůze sdružení
volit orgány sdružení a být do nich volen
předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení

d). Člen má povinnost
•
•

dodržovat stanovy sdružení
respektovat rozhodnutí členské schůze sdružení

e). Členství ve sdružení zaniká:
•
•
•
•

úmrtím člena
písemným prohlášením člena o vystoupení ze sdružení
zrušením členství z rozhodnutí členské schůze
zánikem sdružení

5. Orgány sdružení
a)Členská schůze je vrcholným orgánem sdružením. Členskou schůzi svolává dle potřeby
předseda nejméně však jedenkrát do roka. Předseda je rovněž povinen členskou schůzi svolat
do jednoho měsíce vždy když o tom rozhodne výbor nebo o to požádá nejméně 30% členů.
Nesvolá-li členskou schůzi v uvedeném termínu předseda, je oprávněn ji svolat kterýkoliv
člen výboru. Členská schůze je usnášení schopná je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
Rozhodnutí (usnesení) je přijato vysloví-li se pro něj v hlasování nadpoloviční většina
přítomných členů. Při hlasování má každý člen sdružení jeden hlas.
Členská schůze zejména:
• Schvaluje stanovy a jejich změny
• Volí a odvolává výbor a předsedu
• Schvaluje členství ve sdružení a jeho zánik
• Rozhoduje o zániku sdružení
b)Výbor sdružení je volen členskou schůzí, má nejméně 3 členy a řídí činnost sdružení
v období mezi členskými schůzemi. Zasedání výboru svolává předseda dle potřeby nebo do
jednoho měsíce požádá-li o to některý člen výboru. Pokud tak v uvedeném termínu předseda
neučiní, může výbor svolat jakýkoliv člen výboru. Výbor je usnášení schopný je –li přítomná
nadpoloviční většina jejích členů. Rozhodnutí (usnesení) je přijato vysloví- li se pro něj
nadpoloviční většina všech členů výboru. Zasedání výboru je volně přístupné všem členům
sdružení.

c)Předseda je členem výboru, výbor svolává a řídí jeho zasedání. Rovněž svolává a řídí
zasedání členské schůze. Předseda zastupuje sdružení navenek, jedná jménem sdružení a
podepisuje za sdružení, přičemž se řídí usneseními a rozhodnutími členské schůze a výboru
sdružení. V nepřítomnosti ho zastupuje plnou mocí pověřený člen výboru

6. Symbolika
Sdružení má právo používat vlastní znak a logo.

7. Hospodaření sdružení
a)Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a
budou používány na činnost sdružení.
b)Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění
svých aktivit.
c)Výdaje sdružení jsou zaměřeny výhradně na uskutečňování cílů sdružení s formami činnosti
podle těchto stanov.
d)Pro nakládání s finančními prostředky sdružení platí obecně závazné předpisy.

8. Zánik sdružení a závěrečná ustanovení
a) Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením. O
rozpuštění občanského sdružení rozhoduje dvoutřetinová většina členů.přítomných na
Členské schůzi, nebo Ministerstvo vnitra České republiky.
b) Po zrušení sdružení provedou pověřené osoby likvidaci majetku, na kterou se vztahuje § 20
přiměřeně ve smyslu Občanského zákoníku.
c) Z majetku sdružení budou v první řadě pokryty nesplněné závazky a zbytek připadne
členům sdružení.

