STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
Název: ACTIVE time
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Charakteristika, poslání a cíle Sdružení

ACTIVE time (dále jen „Sdružení“) je občanské, zájmové a nepolitické sdružení. Svojí
činností se zaměřuje na:
Kvalitní, smysluplné a bezpečné trávení volného času dětí, mládeže, a dospělých
Výpomoc rodičům dětí s organizací jejich mimoškolních aktivit
Rozvoj dětských schopností, znalostí a dovedností
Integrace a podpora dětí ze sociálně slabých a vyloučených rodin
Spolupráci s organizacemi činnými v oblasti náhradní péče
Sdružení si klade za cíle následující:
Sdružovat všechny, kteří projeví zájem a ztotožňují se s posláním a cíli Sdružení
Vytvářet organizační, ekonomické a materiální podmínky pro činnost sdružení
Zabezpečovat a organizovat volnočasové aktivity, kulturně-společenské, sportovní aktivity a
související činnosti za účelem podpory těchto aktivit
Pořádat aktivity, kurzy, pobytové a další akce k naplnění výše uvedeného
Získávat odborné poznatky o výchově, zdraví a psychologii dětí a dospělých a tyto poznatky
aplikovat při výkonu svých činností
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Právní postavení

Sdružení je právnickou osobou, její poměry se řídí zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů v platném znění (dále jen „Zákon“), obecně závaznými předpisy a těmito stanovami.
Působnost Sdružení je na celém území České republiky

III.

•

Sídlo: Luleč 46, 683 03

Vznik členství, práva a povinnosti, zánik členství

Členem Sdružení se může stát každý občan, nebo právnická osoba, kteří souhlasí s jeho
stanovami, podají písemnou žádost o členství a tato žádost je schválena Výborem sdružení.
Členství je dobrovolné, za občany mladší 15ti let podávají přihlášku zákonní zástupci.
1) práva členů:
podílet se na všech formách činnosti Sdružení
účastnit se na jednáních orgánů Sdružení, navrhovat a projednávat body jednání
členové starší 18ti let mohou být voleni do všech orgánů Sdružení
být pravidelně informován o veškeré činnosti Sdružení
podávat návrhy, podněty, připomínky, případně stížnosti k činnosti Sdružení
2) povinnosti členů:
seznámit se se stanovami Sdružení a řídit se jimi
řádně vykonávat svěřené funkce a úkoly
platit členské příspěvky
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reprezentovat Sdružení vhodným a odpovídajícím způsobem
3) zánik členství:
vystoupením ze Sdružení, podaným písemnou formou Výboru sdružení, který toto vezme na
vědomí
nezaplacením členského příspěvku
vyloučením z důvodu porušení stanov, pravidel chování, nebo zákonů. O vyloučení rozhoduje
Výbor sdružení.
úmrtím člena Sdružení
společně se zánikem členství zaniká také volená funkce v orgánech Sdružení

IV.

Orgány Sdružení

Orgány sdružení jsou:
1) Členská schůze
2) Výbor sdružení
3) Předseda Výboru sdružení
4) Místopředseda Výboru sdružení
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1) ČLENSKÁ SCHŮZE
Členská schůze je nejvyšším orgánem Sdružení a tvoří ji všichni členové Sdružení. Členská
schůze je usnášení schopna, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Sdružení.
K přijetí usnesení Členské schůze sdružení je třeba nadpoloviční většina hlasů přítomných
členů. Členská schůze:
Je svolána Výborem sdružení dle potřeby, minimálně 1x ročně
Výbor svolá Členskou schůzi vždy v případě, že o to požádá alespoň 51% členů
volí, případně odvolává jednotlivé členy Výboru sdružení
schvaluje zprávu o činnosti Výboru a Dozorčí rady sdružení
projednává rozpočet Sdružení a roční účetní závěrku
projednává výroční zprávu
projednává odvolání proti rozhodnutím Výboru sdružení
rozhoduje o majetkovém vypořádání Sdružení v případě jeho zániku dle § 12 Zákona
2) VÝBOR SDRUŽENÍ
Výbor sdružení je rozhodovacím výkonným orgánem sdružení v době mezi Členskými
schůzemi. Skládá se z Předsedy, Místopředsedy a jednoho člena. Členy Výboru volí na 5ti
leté období Členská schůze. Zvolený výbor si ze svého středu určí Předsedu a Místopředsedu.
Členy Výboru sdružení může odvolat pouze Členská schůze.
Výbor sdružení:
řídí a koordinuje činnost Sdružení
naplňuje cíle a poslání Sdružení
sestavuje, projednává a schvaluje plán akcí
schvaluje rozpočet sdružení a roční účetní závěrku
vydává vnitřní předpisy
vydává výroční zprávu
svolává Členskou schůzi
předkládá nejméně 1x ročně Členské schůzi zprávu o činnosti
rozhoduje o přijetí a vyloučení členů
přijímá a mění stanovy
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Výbor sdružení je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Výbor
sdružení rozhoduje prostou většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje
hlas Předsedy Výboru.
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3) PŘEDSEDA VÝBORU SDRUŽENÍ
podepisuje za Sdružení, a to tím způsobem, že připojí svůj podpis k psanému nebo tištěnému
názvu Sdružení.
je statutárním zástupcem Sdružení a řídí jeho běžný chod
je z hlediska pracovněprávních vztahů vedoucím organizace
může být v pracovněprávním vztahu ke sdružení
svolává a řídí Výbor sdružení a řídí Členskou schůzi
4) MÍSTOPŘEDSEDA VÝBORU SDRUŽENÍ
Místopředseda Výboru sdružení zastupuje Předsedu Výboru sdružení v době jeho
nepřítomnosti v rozsahu určeném těmito stanovami, s výjimkou podepisování za Sdružení

V.
•

•

•
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Hospodaření Sdružení

Sdružení hospodaří v souladu s obecně závaznými právními předpisy s hmotným i
nehmotným majetkem, který postupně nabývá. Sdružení má svou majetkovou odpovědnost a
za své závazky ručí
Majetek Sdružení tvoří
o příspěvky členů
o prostředky z různých fondů, dary sponzorů a dotace
o prostředky získané vlastní hospodářskou i nehospodářskou činností
Se svým majetkem Sdružení hospodaří samostatně. Za tímto účelem sestavuje rozpočet a
výkaz činnosti. Hospodaření Sdružení se řídí obecně závaznými právními předpisy
Sdružení může vyvíjet hospodářskou činnost k pokrytí svých potřeb a jako doplňkový zdroj
příjmů

Luleč dne 22.1.2011
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