Stanovy
občanského sdružení
pod názvem

Prušánek, o.s.
přijaté dne 5. října 2010 ustavující schůzí v Moravských Prusích

ČÁST I.
Úvodní ustanovení

Článek 1.
Název, sídlo, symboly

Název občanského sdružení (dále jen o.s.) zní: Prušánek, o.s.
Sídlem o.s. je obec: Prusy-Boškůvky, Moravské Prusy 40, 682 01 Vyškov

Článek 2.
Cíle o.s.

Náplní práce o.s. je:











Prevence sociálně-patologických jevů,
Práce s dětmi,
Pořádání kulturních akcí, obnova a udržování lidových tradic,
Volnočasové aktivity dětí a mládeže,
Podpora rozvoje dalších občanských iniciativ,
Navrhování, vytváření a řízení projektů, získávání zdrojů pro jejich realizaci,
Podpora vzdělávání,
Podpora zdravého životního stylu a pohybových aktivit,
Budování a provozování zařízení sloužících výše uvedeným cílům

O.s. spolupracuje s jinými zájmovými sdruženími v ČR i v zahraničí, která jsou mu charakterem a
náplní činnosti blízká.

ČÁST II.
Členství v o.s., práva a povinnosti členů

Článek 3.
Vznik členství

O členství se může ucházet každý občan ČR, který souhlasí s těmito stanovami, má kladný
vztah k cílům sdružení a je ochoten se podílet na jejich činnosti a naplnění. Členství může být
členskou schůzí uděleno i cizím státním příslušníkům.
Členství v o.s. vzniká právoplatným přijetím člena členskou schůzí nebo výborem na základě
správně a pravdivě vyplněné přihlášky a zaplacením členského příspěvku ve stanovené výši.

Článek 4.
Pozastavení a zánik členství

Členství v o.s. zaniká v těchto případech:
-

písemným prohlášením člena o jeho vystoupení z o.s.,
nezaplacením ročního členského příspěvku podle článku 6 těchto stanov,
vyloučením člena,
úmrtím člena.

Člen může být vyloučen usnesením členské schůze nebo rozhodnutím výboru, pokud:
-

byl odsouzen za úmyslně spáchaný trestný čin,
hrubě porušil stanovy o.s.,
poškodil zájmy sdružení nebo narušil jeho činnost,
poškodil dobré jméno o.s.

Proti rozhodnutí o vyloučení rozhodnutím výboru se může člen ve lhůtě 1 měsíce odvolat k členské
schůzi, proti rozhodnutí o vyloučení usnesením členské schůze není odvolání. Odvolání má
odkladný účinek vůči vyloučení, ovšem až do konečného rozhodnutí je členství pozastaveno.
Pozastavením členství se rozumí to, že člen je zbaven práv a povinností člena a možnosti jakkoliv
jménem o.s. jednat a vystupovat.

Článek 5.
Práva a povinnosti členů

Každý člen o.s. má stejná práva a povinnosti.

Každý člen má právo:
-

na informace o činnosti a záměrech o.s.,
na účast na všech akcích a činnosti o.s.,
na spolurozhodování o činnosti a dalším směřování sdružení,
volit a být volen do všech orgánů a funkcí o.s.,
předkládat vlastní návrhy na činnost sdružení.

Každý člen má povinnosti:
-

dodržovat stanovy o.s. a respektovat usnesení orgánů o.s.,
pomáhat naplnění cílů o.s.,
chránit zájmy a majetek o.s.,
řádně vykonávat svěřenou práci a funkce,
platit členské příspěvky podle článku 6 těchto stanov.

Článek 6.
Členské příspěvky

Roční členské příspěvky se platí vždy do 31. března příslušného roku. Po uplynutí této lhůty je
členství nezaplativším pozastaveno až do zaplacení. Není-li příspěvek uhrazen až do konce
příslušného roku, členství zaniká a k jeho případné obnově je třeba podat novou přihlášku.
Výši ročního členského příspěvku schvaluje členská schůze, přičemž výchozí je částka 100,- Kč.

ČÁST III.
Struktura organizace

Článek 7.
O.s. má tyto organizační stupně:

Členská schůze
Výbor

Článek 8.
Výbor

Výbor zabezpečuje činnost o.s.
Výbor je zodpovědný členské schůzi o.s., mezi jejímiž zasedáními je výkonným orgánem.
Výbor se skládá z předsedy o.s. a dvou dalších členů. Výbor přijímá rozhodnutí dvoutřetinovou
většinou hlasů. Rozhodnutí výboru jsou závazná pro všechny členy o.s.
Výbor se schází podle potřeby, zpravidla jedenkrát za 4 měsíce.
Výbor může v nutných případech (např. kvůli požadavkům nových zákonů) schválit doplněk
těchto stanov.
Výbor zodpovídá za hospodaření o.s.
Výbor svolává členskou schůzi, a to řádnou nejméně jednou ročně; mimořádnou tehdy, požádá-li
o to nejméně třetina členů o.s. (v tomto případě do měsíce). Svolává ji nejméně 14 dní před datem
jejího konání a současně zasílá návrhy k projednání.

Článek 9.
Členská schůze
Členská schůze o.s. (dále jen ČS) je nejvyšším orgánem o.s.

ČS je svolávána nejméně jednou ročně na místo, které určí výbor, aby projednala v souladu se
stanovami: zprávu o činnosti o.s., zprávu revizora a případné změny stanov.
ČS se může zúčastnit každý člen bez pozastaveného členství.
ČS je usnášeníschopná pokud je přítomna více než třetina členů sdružení. Usnesení přijímá
nadpoloviční většinou přítomných. Rozhodnutí ČS jsou závazná pro všechny členy sdružení.
ČS volí členy výboru, a to předsedkyni a zpravidla dva další členy. Délka jejich mandátu je 2
roky. ČS může výbor odvolat před uplynutím této doby.
ČS jmenuje revizora sdružení a schvaluje délku jeho mandátu.
Členská schůze o.s. může tříčtvrtinovou většinou všech členů o.s. rozhodnout o rozpuštění
organizace, přičemž je povinna stanovit postup při řešení pohledávek a závazků o.s. a otázku
vypořádání jeho majetku, případně nástupnictví.

Článek 10.
Revizor

Činnost revizora o.s. se vztahuje zejména na účelné a hospodárné využití finančních prostředků,
hospodaření s majetkem, dodržování práv a povinností členů, programu o.s., stanov o.s. a
ostatních platných norem a plnění usnesení.
Revizor má právo na veškeré informace potřebné pro svou činnost od všech organizačních stupňů
sdružení. Všechny tyto stupně jsou povinny požadované informace poskytovat. Na základě těchto
informací revizor vytváří:
nejméně jednou ročně zprávu o hospodaření pro členskou schůzi a zprávu pro výbor na jeho
žádost.
Revizor o.s. nemůže být souběžně členem výboru sdružení.

ČÁST IV.
Právní postavení, statutární orgány a příjmy o.s.
O.s. je právnickou osobou.
Statutárním orgánem sdružení je předseda o.s. a případně jím pověřený člen výboru.
Podpisové právo za o.s. má předseda a případně jím pověřený člen výboru.
Příjmy sdružení tvoří členské příspěvky, příspěvky, dotace, dary, granty, případně jiné získané
zdroje.

ČÁST VI.
Závěrečné ustanovení:
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstvem vnitra.

