STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
MIMOCHODEM
čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter sdružení
1) Název občanského sdružení je: Mimochodem
2) Sídlo sdružení je na adrese: Jaroslava Haška 646, 584 01 Ledeč nad Sázavou.
3) Mimochodem je občanské sdružení fyzických osob založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o
sdružování občanů, v platném znění. Členy sdružuje na dobrovolném základě.
čl. II
Poslání, cíle a formy činnosti
1)

Cílem sdružení je pěstování kulturních zájmů členů, zejména příprava amatérských
(ochotnických) divadelních představení.

2)

Sdružení naplňuje svůj cíl zejména:
a)
přípravou a realizací vlastních amatérských (ochotnických)divadelní představení,
klubových pořadů, koncertů, komponovaných večerů, tématických projektů a dalších
akcí
b)
spoluprací s dalšími organizacemi s podobnými cíli
čl. III
Členství ve sdružení

1)

Členem sdružení se může stát fyzická osoba.

2)

Členství ve sdružení je individuální a dobrovolné.

3)

Vznik členství

4)

3.1)

O přijetí za člena rozhoduje na základě projeveného zájmu Staršovstvo.

3.2)

Členství vzniká dnem přijetí člena Staršovstvem.

Zánik členství
4.1) Členství zaniká:
a)
vzdáním se členství
b)
úmrtím člena
c)
vyloučením
d)
zánikem sdružení

4.1.a – Člen se vzdává členství buď aktivním písemným vyjádřením kdykoliv v průběhu
roku, nebo nevyjádřením přání být dál členem do konce ledna daného kalendářního roku
pro daný kalendářní rok.

5)

6)

4.2)

Člen může být vyloučen pokud závažným způsobem porušuje své členské povinnosti.

4.3)

O vyloučení rozhoduje Všeobecenstvo většinou 2/3 hlasů.

Seznam členů
5.1)

Seznam je uložen u předsedy, popř. u jiné osoby, pokud tak určilo svým usnesením
Staršovstvo.

5.2)

Seznam obsahuje jméno a příjmení člena a kontaktní adresu.

Práva a povinnosti členů
6.1) Člen má právo
a)
volit a být volen do všech orgánů sdružení, účastnit se hlasování, zapojit se do činnosti
a života sdružení
b)
být informován o činnosti sdružení
c)
předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení
d)
podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení.
6.2) Člen má povinnost
a)
dodržovat stanovy
b)
napomáhat při naplňování cílů poslání sdružení.

čl. IV
Orgány sdružení
1)

Orgány sdružení jsou:
a)
Všeobecenstvo
b)
Staršovstvo
c)
Předseda a Místopředseda
d)
Patron akce
e)
Revizor

2)

Všeobecenstvo
2.1)

Všeobecenstvo je nejvyšším orgánem sdružení.

2.2)

Všeobecenstvo je svoláváno Předsedou nebo Místopředsedou dle potřeby, nejméně
dvakrát ročně. Všeobecenstvo se svolává tak, že všem členům sdružení je rozeslána e-

mailem pozvánka, která je odeslána nejméně 30 dní před konáním Všeobecenstva.
2.3)

Všeobecenstvo může být také svoláno požádá-li o to písemně Předsedu nebo
Místopředsedu alespoň 1/5 všech řádných členů sdružení.

2.4)

Právo účasti na jednání Všeobecenstva má každý člen sdružení. Každý člen má jeden hlas.
Člen, který se řádně z účasti na Všeobecenstvu neomluví, ztrácí pro dané Všeobecenstvo
své právo hlasovat.

2.5)

Všeobecenstvo je usnášeníschopné při účasti alespoň poloviny všech řádných členů s
hlasovacím právem. Nesejde-li se usnášeníschopné Všeobecenstvo svolá Předseda nebo
Místopředseda nejpozději do jednoho měsíce, ale ne dříve než za pět dnů, náhradní
setkání Všeobecenstva. Toto je úsnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů.

2.6)

Usnesení jsou přijímána nadpoloviční většinou přítomných členů, pokud stanovy nebo
jednací řád sdružení nestanoví jinak.

2.7) Všeobecenstvo:
a)
volí Staršovstvo, Předsedu a Revizora účtů
b)
schvaluje a mění stanovy sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je třeba 2/3 většiny
všech členů sdružení
c)
schvaluje výroční zprávu, zprávu o hospodaření za minulé období včetně účetní
závěrky a revizní zprávu
d)
rozhoduje o dalších záležitostech, pokud tak určují stanovy
e)
Všeobecenstvo si na základě svého rozhodnutí může vyhradit právo na rozhodnutí i o
jiné záležitosti
3)

Staršovstvo
3.1)

Staršovstvo má pět členů, z nichž alespoň jeden musí být muž a alespoň jedna musí být
žena.

3.2)

Staršovstvo je voleno Všeobecenstvem na dobu jednoho roku. Volby jsou přímé, rovné a
tajné.

3.3)

Staršovstvo je svoláváno Předsedou nebo Místopředsedou dle potřeby, nejméně jednou za
dva měsíce. Staršovstvo se svolává tak, že všem členům Staršovstva je rozeslána e-mailem
pozvánka, která je odeslána nejméně dva týdny před konáním Staršovstva.

3.4)

Činnost Staršovstva řídí Předseda sdružení, případně jím pověřený člen Saršovstva. Hlas
Předsedy rozhoduje v případě rovnosti hlasů.

3.5) Staršovstvo:
a)
řídí sdružení v období mezi setkáními Všeobecenstva
b)
organizuje činnost sdružení
c)
na návrh Předsedy volí Pokladníka

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

schvaluje a připravuje plán činnosti
má právo jmenovat Patrona akce
vypracovává výroční zprávu a zprávu o hospodaření za minulé období
schvaluje a vydává organizační řád a další předpisy, které upraví vnitřní vztahy
schvaluje přijetí nových členů
vykonává další činnosti vyhrazené usnesením Všeobecenstva
připravuje podklady pro setkání Všeobecenstva, a to zejména k rozpočtu, hlavním
směrům činnosti, konkrétním plánům činnosti a k rozdělení finančních prostředků
má povinnost projednat připomínky a návrhy podané členy sdružení

k)

4)

5)

6)

3.6)

Staršovstvo je úsnášeníschopné, jestliže se jeho jednání účastní alespoň tři členové.

3.7)

Každý člen Staršovstva má jeden hlas. Usnesení je přijato, pokud pro něj hlasuje
nadpoloviční většina všech členů Staršovstva.

3.8)

Z jednání Staršovstva se pořizuje zápis.

3.9)

Jednání se mohou účastnit všichni ostatní členové ovšem bez práva hlasovat.

Předseda a Místopředseda
4.1)

Jménem sdružení jsou oprávněni jednat Předseda a Místopředseda, a to každý samostatně.

4.2)

Předseda je volen Všeobecenstvem z řad členů Staršovstva na dobu jednoho roku. Volby
jsou přímé, rovné a tajné.

4.3)

Předseda jmenuje Místopředsedu a předkládá Staršovstvu návrh na volbu Pokladníka.

Patron akce (Patron)
5.1)

Patron je člen schválený Staršovstvem a tohoto titulu užívá po dobu trvání dané kulturní
akce, její přípravné i hodnotící fáze.

5.2)

Patron je odpovědný za její průběh.

5.3)

Patron vypracovává projekt akce a hodnotící zprávu o jejím průběhu.

Revizor
6.1)

Revizor kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí
Všeobecenstva.

6.2) Revizor účtů
a)
je volený Všeobecenstvem na dobu jednoho roku
b)
zodpovídá se Všeobecenstvu, není podřízený předsedovi ani Staršovstvu
c)
připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy, tyto předkládá

Všeobecenstvu
7)

Pokladník sdružení
7.1)

Pokladník zabezpečuje vedení účetnictví a spravuje pokladnu sdružení.
čl. V
Zásady hospodaření

1)

Sdružení je neziskovou organizací. Příjmy budou použity na jeho činnost.

2)

Zdroji příjmů jsou zejména:
a)
příspěvky členů
b)
příspěvky a dotace od orgánu státní správy a samosprávy
c)
granty
d)
dary fyzických a právnických osob

3)

Účetnictví sdružení vede Pokladník.

4)

Za hospodaření sdružení odpovídá Staršovstvo, které každoročně předkládá Všeobecenstvu
zprávu o hospodaření, včetně roční účetní uzávěrky. Tyto zprávy jsou veřejné.

5)

Právní úkon, kterým dochází k dispozici s majetkem sdružení, jehož hodnota přesahuje částku
1000 Kč může být jménem sdružení učiněn pouze s předchozím souhlasem Staršovstva.

6)

Právní úkon, kterým dochází k dispozici s majetkem sdružení, jehož hodnota přesahuje částku
5000 Kč může být jménem sdružení učiněn pouze s předchozím souhlasem Všeobecenstva.
VII. Zánik sdružení

1)

Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z usnesení
Všeobecenstva, v tomto případě je třeba 3/4 většiny hlasů všech členů s hlasovacím právem.

2)

Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne Všeobecenstvo o účelu použití majetku
v souladu s obecně platnými právními předpisy.

3)

Sdružení může také zaniknout na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra podle zákona č.
83/1990 Sb. v platném znění.

VIII. Závěrečná ustanovení
1)

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace na Ministerstvu vnitra ČR.

V Ledči nad Sázavou dne 26.prosince 2009

