Stanovy občanského sdružení
Přátelé Šolcova statku
Název: Občanské sdružení Přátelé Šolcova statku (dále jen Sdružení)
Sídlo Sdružení: Vratislavská 385, Praha 8, 181 00

Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou
podle českého práva.
Čl. 1
Základní cíle a formy činnosti sdružení
Cílem sdružení je snaha o zlepšení stavu kulturní památky Šolcův statek, Sobotka, čp. 133, a
to zejména:
1) organizováním brigád v době rekonstrukce a oprav Šolcova statku, výpomocí při
úklidu;
2) organizováním přednášek, besed, pořadů a výstav benefičního charakteru;
3) účastí v právních řízeních týkajících se úpravy a záchrany Šolcova statku.
Těmito akcemi chce sdružení podporovat v mladých lidech, ale i v širší veřejnosti, povědomí,
že jen širokou spoluprací a pochopením lze pro budoucí generace chránit a zachovat
historické a kulturní památky.
Čl. 2
Členství ve sdružení
1) Řádným členem ve Sdružení může být každá fyzická osoba starší 18 let. Členství ve
Sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí Sdružení a
zaplacení členského příspěvku, který stanoví členská schůze.
2) Člen sdružení má právo:
a.
Účastnit se jednání členské schůze
b.
Volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů
c.
Předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení
d.
Podílet se na praktické činnosti sdružení
3) Člen sdružení má povinnost:
a.
Dodržovat stanovy
b.
Plnit usnesení orgánů Sdružení

c. Aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat vnitřní dohody a nečinit žádné kroky,
které by byly v rozporu se zájmy sdružení
d. Účastnit se jednání orgánů sdružení a přispívat veškerým svým jednáním
k dosahování cílů sdružení.
4) Členství ve Sdružení zaniká:
a.
b.
c.
d.

Doručením písemného oznámení člena Sdružení o tom, že vystupuje ze
sdružení
Úmrtím člena sdružení
Zánikem sdružení
Vyloučením člena sdružení členskou schůzí v případě, že člen opakovaně
porušuje stanovy sdružení

5) Čestné členství ve sdružení:
Členská schůze může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o
spolupráci a splňuje podmínky členství dle čl. 2, odst.1 stanov Sdružení.

Čl. 3
Organizační uspořádání
Orgány Sdružení jsou tvořeny:
a) členskou schůzí
b) výborem
c) dozorčí radou
a) Členská schůze
1) Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně
jednou ročně.
Členská schůze:
 schvaluje stanovy sdružení a změny těchto stanov
 volí a odvolává výbor sdružení a dozorčí radu
 schvaluje rozpočet sdružení předkládaný výborem
 schvaluje zprávu o činnosti sdružení a účetní závěrku za předešlý rok
 určuje koncepci sdružení a jeho cíle na příští období
 schvaluje přihlášky nových členů
 rozhoduje o vyloučení členů
 volí čestné členy sdružení
 rozhoduje 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 Dozorčí rada. Rozhodnutí o vyloučení člena sdružení a o zániku
sdružení jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů Sdružení. Stanovy Sdružení lze

měnit dvoutřetinovou většinou všech řádných členů. Schůze je usnášeníschopná, je-li
přítomna alespoň nadpoloviční většina všech členů sdružení.

b. Výbor
1. Výbor je výkonným orgánem Sdružení. Výbor 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.
c. Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Sdružení. Kontroluje, jak jsou vykonávána
usnesení 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 schváleným Členskou schůzí.
V případě, že dozorčí rada zjistí nedostatky, je povinna obratem informovat Výbor
Sdružení, a dále je oprávněna svolat členskou schůzi. Takto svolaná členská schůze musí
projednat připomínky Dozorčí rady a přijmout opatření k jejich nápravě.
2. Dozorčí rada má 3 členy, které volí Členská schůze tajnou volbou. Členství v Dozorčí
radě je neslučitelné s členstvím ve Výboru Sdružení.
Čl. 4
Jednání jménem Sdružení
Jménem sdružení jednají samostatně členové Výboru, případně Výborem písemně
zmocněný člen Sdružení.
Čl. 5
Hospodaření sdružení
1. Za hospodaření Sdružení odpovídá Výbor. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu
sestaveného Výborem a schváleného Členskou schůzí.
2. Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, jsou-li stanoveny, dary, dotace a příjmy
z neziskové činnosti v souladu s cíli Sdružení.
3. Pokladník
Členská schůze na návrh Výboru jmenuje z řádných členů Sdružení pokladníka. Funkce
pokladníka je neslučitelná se členstvím ve Výboru a členstvím v Dozorčí radě. Pokladník

zajišťuje běžné hospodaření a je oprávněn samostatně v souladu se Stanovami Sdružení
nakládat s majetkovými hodnotami do výše 5.000,- Kč. K nakládání s majetkovými
hodnotami nad 5.000,- Kč je oprávněn pokladník s písemným souhlasem člena Výboru.
Pokladník vede účetnictví Sdružení a zajišťuje plnění daňových povinností.
4. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 1 a
v souladu s formami činnosti.

Čl. 6
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 určena likvidátorem do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí
se zbývající majetek rovným dílem mezi členy sdružení.
Čl. 7
Závěrečná ustanovení
Sdružení užívá vlastní razítko, které spravuje Výborem pověřený člen Výboru.
Stanovy vstupují v platnost dnem registrace Sdružení u Ministerstva vnitra České republiky.

