Stanovy Ob anského sdružení pro záchranu a konzervaci kulturní památky Dolský mlýn

Stanovy ob anského sdružení

Ob anské sdružení pro záchranu a konzervaci kulturní památky
Dolský mlýn
l. 1
Název a sídlo
1. Název: Ob anské sdružení pro záchranu a konzervaci kulturní památky Dolský mlýn (dále
také jako „sdružení“)
2. Oficiální zkratka sdružení: OSDM
3. Sídlo: R žová 230, 407 14 Arnoltice
l. 2
Statut a cíl innosti sdružení
1. Ob anské sdružení pro záchranu a konzervaci kulturní památky Dolský mlýn vzniká
sdružením osob, které mají zájem na zlepšení neut šeného stavu této památky. Jeho ú elem
je sdružovat jako leny fyzické osoby bez rozdílu v ku a pohlaví a právnické osoby bez
rozdílu právní formy, ochotné jakýmkoli zp sobem pomoci p i záchran Dolského mlýna a
podílet se na innosti sdružení a jeho propagaci. Sdružení vzniká jako nepolitické,
neziskové, nezávislé na jiných subjektech a jako samostatná právnická osoba.
2. Cíl innosti sdružení vyplývá již z jeho názvu a je p evážn zam en na p sobení v areálu
kulturní památky Dolský mlýn. Zahrnuje zejména:
a) jednání s vlastníky dot ené památky, vlastníky p ilehlých nemovitostí a
p íslušnými ú ady o záchranných, stavebních a jiných pracích na památce,
b) pracovní aktivity p i záchranných, stavebních, stavebn konzerva ních a jiných
pracích,
c) získávání finan ních podpor z r zných zdroj a jejich shromaž ování na kont
sdružení,
d) shromaž ování materiál o památce (historická data, pov sti, vypráv ní,
fotografie), jejich zpracování a prezentace,
e) po ádání akcí, které seznámí širší ve ejnost s prací sdružení, povedou ke
zpopularizování jeho innosti a získání dalších zájemc o památku,
f) po ádání besed s odborníky, kte í mají blízký vztah k památce,
g) pomoc p i záchran historických a kulturních objekt v okolí,
h) navazování kontakt se sdruženími obdobného charakteru,
i) aktivní spolupráce s pracovníky obecních a m stských ú ad v okolí památky.
3. V rozsahu inností podle l. 2, odst. 2, m že sdružení vyvíjet i vedlejší hospodá skou
innost, zejména organiza ní, zprost edkovatelskou a vydavatelskou.
l. 3
Majetkové pom ry a hospodá ská innost sdružení
1. Sdružení je samostatnou právnickou osobou, která je oprávn na nabývat jak movitý, tak
nemovitý majetek.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a p ísp vky právnických a fyzických osob,
b) výnosy majetku,
c) lenské p ísp vky,
d) dotace a granty,
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e) výnosy z hospodá ské innosti sdružení.
3. lenové sdružení neru í za závazky sdružení a sdružení neru í za závazky len .
4. O svém hospoda ení vede sdružení evidenci dle platných právních norem.
l. 4
lenství
1.
2.
3.
4.
5.

6.

leny sdružení jsou fyzické a právnické osoby, které souhlasí s cíli sdružení a jeho
stanovami.
O p ijetí za lena sdružení rozhoduje na základ písemné p ihlášky p edstavenstvo
sdružení.
lenství vzniká dnem rozhodnutí p edstavenstva sdružení.
Podmínkou pro vznik lenství je též podání ádné p ihlášky za lena sdružení a zaplacení
lenského p ísp vku, resp. jeho každoro ního zaplacení.
lenství zaniká:
1. vystoupením lena; lenství zaniká dnem doru ení oznámení o vystoupení ze
sdružení p edstavenstvu,
2. vylou ením; vylou it lena ze sdružení lze jen na návrh jiného lena sdružení,
pokud len soustavn jedná v hrubém rozporu se stanovami sdružení a s
usneseními valné hromady. O vylou ení lena rozhoduje p edstavenstvo.
3. úmrtím lena,
4. u právnické osoby jejím zrušením,
5. zánikem sdružení.
Dokladem o lenství je lenský pr kaz vydaný p edstavenstvem sdružení.
l. 5
lenský p ísp vek

1.
2.

lenský p ísp vek se platí každoro n .
lenský p ísp vek fyzické osoby iní 100 K (slovy: Jednosto korun eských) a je splatný
nejpozd ji do konce druhého m síce kalendá ního roku, na který je placen. V p ípad , kdy
se jedná o nového lena, je lenský p ísp vek splatný nejpozd ji do 14 dn od podání
p ihlášky.
3. lenský p ísp vek právnické osoby iní 1.000 K (slovy: Jedentisíc korun eských) a je
splatný nejpozd ji do konce druhého m síce kalendá ního roku, na který je placen. V
p ípad , kdy se jedná o nového lena, je lenský p ísp vek splatný nejpozd ji do 14 dn od
podání p ihlášky.
4. Jak fyzické, tak právnické osoby jsou oprávn ny dobrovoln zaplatit vyšší lenský
p ísp vek.
5. Valná hromada m že stanovit jinou výši lenského p ísp vku, pop . rozhodnout, že
lenský p ísp vek se vypo ítává pro každého lena samostatn podle kritérií, které stanoví
valná hromada.
l. 6
Práva a povinnosti len
1.

len sdružení má právo:
a) ú astnit se jednání valné hromady a hlasovat na ní,
b) volit a být volen (jmenován) do orgán sdružení,
c) ú astnit se všech akcí po ádaných sdružením za podmínek, stanovených v plánu
innosti a v rozhodnutí orgán sdružení k tomu p íšlušných,
d) podílet se na práci sdružení a jeho jednotlivých orgán ,
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2.

e) obdržet informace o innosti sdružení a o innosti jeho jednotlivých orgán .
len má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy sdružení a rozhodnutí orgán sdružení,
b) aktivn se podílet na pln ní cíl sdružení,
c) sv domit vykonávat funkce v orgánech sdružení,
d) platit lenské p ísp vky ve výši stanovené valnou hromadou,
e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.
l. 7
Orgány sdružení

1. Orgány sdružení jsou:
a) valná hromada,
b) p edstavenstvo.
l. 8
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Valnou hromadu tvo í všichni lenové sdružení.
3. Valnou hromadu svolává sdružení podle pot eby, nejmén však jedenkrát ro n . Valnou
hromadu svolává p edstavenstvo. Pokud se tak rozhodne p edstavenstvo, a nebo požádá-li
o to písemn alespo jedna t etina len , svolá p edstavenstvo mimo ádnou valnou
hromadu; valná hromada se musí konat nejdéle do t í m síc od doru ení takto podané,
písemné žádosti.
4. Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o zm nách stanov sdružení,
b) schvaluje plán innosti sdružení pro p íslušné období,
c) schvaluje rozpo et, ro ní záv rku hospoda ení a výro ní zprávu sdružení,
d) jmenuje a odvolává leny p edstavenstva,
e) dozoruje innost p edstavenstva
f) vykonává i další p sobnost stanovenou jiným vnit ním p edpisem sdružení, pokud
bude vydán.
5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li p ítomna nadpolovi ní v tšina všech len .
6. Každý len má jeden hlas, lenové p ípravného výboru však mají každý 3 hlasy.
7. Valná hromada rozhoduje na základ hlasování. Rozhodnutí je p ijato, jestliže pro n j
hlasuje prostá v tšina p ítomných len . Rozhodnutí o zm n stanov a o zrušení sdružení
je p ijato, jestliže pro n j hlasují alespo dv t etiny všech len sdružení.
8. Pozvánka na valnou hromadu se doru uje len m na adresu uvedenou v p ihlášce. Sou ástí
pozvánky je též navrhovaný program, as a místo konání valné hromady.
l. 9
P edstavenstvo
1. P edstavenstvo je statutárním orgánem sdružení a ídí innost sdružení v etn hospodá ské
innosti. Ve své innosti je vázáno t mito stanovami, plánem innosti a rozhodnutím valné
hromady.
2. P edstavenstvo je jmenováno valnou hromadou na dobu t í let.
3. V ele p estavenstva je p edseda sdružení.
4. P edstavenstvo si na svém prvním zasedání, poté co bylo jmenováno, zvolí svého p edsedu
na základ prosté v tšiny hlas .
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5. P edstavenstvo sestavuje ro ní ú etní záv rku sdružení a zprávu o innosti p edstavenstva
a p edkládá tyto dokumenty valné hromad .
6. P edstavenstvo má t i leny a rozhoduje v tšinou hlas všech len . Jedná se o tyto leny:
P edseda sdružení a dva místop edsedové. Za p edstavenstvo se podepisuje vždy alespo
jeden jeho len samostatn . Valná hromada m že stanovit jiný po et len p edstavenstva.
l. 10
Zakladatelé sdružení a p ípravný výbor
1. Zakladatelé sdružení jsou lenové p ípravného výboru.
2. Zakladateli sdružení jsou:
a) Ing. Marek Rozkoš, r. .: 820804/2843
Trvalé bydlišt : R žová 230, 407 14 Arnoltice
Ing. Marek Rozkoš je zárove prvním p edsedou sdružení.
b) Mgr. Natálie Belisová, r. .: 606224/0932
Trvalé bydlišt : U kapli ky 1/33, 405 01 D ín 3
Mgr. Natálie Belisová je zárove první místop edsedkyní sdružení pro historii.
c) Doc. Ing. Arch. Eduard Schleger, r. .: 410503/004
Trvalé bydlišt : Kaprova 40/12, 110 00 Praha 1
Doc. Ing. Arch. Eduard Schleger je zárove prvním místop edsedou sdružení pro
stavební otázky.
l. 11
Záv re ná ustanovení
1. Sdružení m že na základ rozhodnutí valné hromady vydat organiza ní a jednací ád
sdružení.
2. Sdružení má právo v souladu s cíli své innosti obracet se na státní orgány s peticemi.
3. Ing. Marek Rozkoš, r. .: 820804/2843, trvale bytem R žová 230, 407 14 Arnoltice je v
souladu s § 6, odst. 2 zákona . 83/1990 Sb., o sdružování ob an zmocn ncem
oprávn ným jednat jménem p ípravného výboru sdružení.
V R žové dne 28. prosince 2007
P ípravný výbor:

…………………………..
Ing. Marek Rozkoš

…………………………..
Mgr. Natálie Belisová

…………………………..
Doc. Ing. Arch. Eduard Schleger

