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Stanovy ob čanského sdružení  LEPŠÍ KOSTELEC o.s.

 
 

 

Název a sídlo:  

 

Občanského sdružení, které bude užívat název LEPŠÍ KOSTELEC o.s. , se sídlem 

Smržická 884, 798 41 Kostelec na Hané (I ČO: 28553837) . 

Místem činnosti je oblast Haná a zejména m ěsto Kostelec na Hané a jeho 

okolí. 

 

 

Charakter sdružení:  

 

Sdružení je dobrovolným nevládním a neziskovým ob čanským sdružením, vzniklým 

podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování ob čanů, v platném zn ění. 

Sdružení je právnickou osobou podle českého práva. 

 

 

Základní cíle sdružení:  

 

- práce s d ětmi a mládeží 

- tv ůr čí využití volného času 

- aktivní nápl ň volného času člen ů sdružení a dalších cílových skupin 

- provozování obecn ě prosp ěšných činností a akcí v oblasti kultury, 

školství, turistiky, t ělovýchovy a volno časových aktivit d ětí, 

mládeže a dosp ělých 

- shromaž ďování dar ů od organizací a ob čanů a jejich následné 

poskytování na konkrétní charitativní ú čely v oblasti kultury, 

školství a t ělovýchovy 

- přispívání k ochran ě životního prost ředí, zdravých životních 

podmínek a kulturního d ědictví ve m ěst ě a v jeho okolí 

- ochrana p řírody a krajiny 
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Formy činnosti sdružení:  

 

- volno časové sportovní, kulturní a další aktivity s d ětmi, mládeží a 

dosp ělými 

- osv ětové, propaga ční, vzd ělávací a aktivity v oblastech práce 

s d ětmi a mládeží a ochran ě p řírody 

- pobytové osv ětov ě vzd ělávací akce a aktivity, programy volného času 

- kulturní, sportovní a další akce a aktivity pro členy sdružení a 

další cílové skupiny 

- organizování kampaní a peti čních aktivit na ochranu životního 

prost ředí, zdravých životních podmínek a kulturních památ ek ve 

měst ě a v jeho okolí,  

- účast ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dot čeny 

zájmy ochrany životního prost ředí a kulturního d ědictví ve m ěst ě a 

v jeho okolí, 

- činnost v oblasti ochrany p řírody a krajiny 

 

   Na činnost sdružení dohlíží revizní komise. 

 

Místem činnosti je oblast Haná a zejména m ěsto Kostelec na Hané a jeho 

okolí. 

  

  

Členství ve sdružení:  

 

1. Členem sdružení  může být jakákoliv fyzická osoba nebo právnická osoba .  

Členství ve sdružení vzniká na základ ě schválení písemné p řihlášky   

členskou sch ůzí sdružení. O p řijetí rozhoduje členská sch ůze na svém 

nejbližším jednání. Členství vzniká dnem, kdy výbor sdružení rozhodne o 

přijetí žadatele na základ ě jeho písemné p řihlášky. P řihláška musí 

obsahovat: 

- fyzická osoba: 

příjmení, jméno a  titul žadatele, adresu trvalého by dlišt ě, rodné 

číslo, p řípadn ě telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum 

podání p řihlášky a vlastnoru ční podpis žadatele. 

- právnická osoba: 

název právnické osoby,  sídlo, I ČO, odpov ědnou osobu, p řípadn ě  
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telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podá ní p řihlášky a 

vlastnoru ční podpis žadatele.  

   Výbor sdružení o p řijetí rozhoduje na nejbližší sch ůzi výboru po dni 

   podání p řihlášky. Podmínkou pro p řijetí je uhrazení zápisného nejpozd ěji  

   na této nejbližší členské sch ůzi po podání p řihlášky. 

   Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, jež se ú častní činností  

   p řípravného výboru. 

 

2. Člen sdružení má právo: 

a) ú častnit se jednání členské sch ůze sdružení, 

b) volit orgány sdružení a být volen do t ěchto orgán ů, 

c) p ředkládat návrhy, podn ěty a p řipomínky orgán ům sdružení, 

d) podílet se na praktické činnosti sdružení. 

 

3. Člen sdružení má povinnost: 

a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgán ů sdružení, 

b) aktivn ě hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnit řní dohody a   

   nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení, 

 c) ú častnit se jednání orgán ů sdružení a p řispívat ke zlepšení jejich  

     práce. 

 

4. Členství ve sdružení zaniká:  

 a) doru čením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje ze     

         sdružení, k rukám výboru sdružení, 

 b) úmrtím nebo zánikem člena sdružení, 

 c) zánikem sdružení, 

d) vylou čením člena sdružení členskou sch ůzí sdružení v p řípad ě, že  

   člen opakovan ě i p řes písemné napomenutí výborem porušuje tyto  

   stanovy. 

 

5. Čestný člen sdružení: 

 Na návrh člen ů sdružení m ůže členská sch ůze schválit ú čast ve sdružení 

Čestnému členovi. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma t ěch, 

které mu stanovy výslovn ě p řiznávají.  
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Organiza ční uspo řádání:  

 

Strukturu orgán ů sdružení tvo ří:  

 a) členská sch ůze,  

 b) výbor, 

 c) další orgány z řízené rozhodnutím členské sch ůze. 

 

A. Členská sch ůze  

 Nejvyšším orgánem sdružení je členská sch ůze jeho člen ů, která se 

schází nejmén ě jednou ro čně.  

Členská sch ůze je oprávn ěna:  

 - schválit stanovy sdružení a zm ěny t ěchto stanov, 

 - zvolit členy výboru sdružení, p řípadn ě je z funkce člena výboru  

        sdružení odvolat, 

- rozhodovat podle pot řeb sdružení o z řízení či zrušení dalších  

  orgán ů sdružení, pov ěřovat členy sdružení výkonem funkcí v t ěchto  

  organech, p řípadn ě je z t ěchto funkcí odvolávat,  

 - schvalovat rozpo čet sdružení p ředkládaný výborem, 

 - schvalovat zprávu o činnosti sdružení p ředkládanou výborem a ú četní  

        záv ěrku za p ředešlý rok, 

 - ur čovat koncepci sdružení a jeho cíle na p říští období, 

 - schvalovat p řihlášky zájemc ů o členství ve sdružení, p řípadn ě  

        rozhodovat o vylou čení člena ze sdružení, 

 - volit čestné členy sdružení,  

 - rozhodnout o zániku sdružení. 

 

 Členská sch ůze si m ůže vyhradit rozhodnutí o jakékoli další otázce, 

týkající se činnosti sdružení, p řípadn ě zm ěnit jakékoli rozhodnutí či 

opat ření výboru či jiného orgánu sdružení, pokud je to fakticky možn é. 

 Zasedání členské sch ůze sdružení svolává výbor sdružení podle svého 

uvážení, nejmén ě však jednou ro čně. Výbor je povinen do 1 m ěsíce svolat 

členskou sch ůzi, pokud ho o to požádá písemn ě alespo ň jedna t řetina člen ů 

sdružení. Členská sch ůze je usnášeníschopná ú častní-li se jejího zasedání 

nadpolovi ční v ětšina všech člen ů sdružení. Rozhodnutí p řijímá členská sch ůze 

nadpolovi ční v ětšinou na ní p řítomných člen ů sdružení. Rozhodnutí o 

vylou čení člena sdružení, o zm ěně stanov sdružení a o zániku sdružení jsou 

přijímána dvout řetinovou v ětšinou všech člen ů sdružení.  
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B. Výbor  

 Výbor je statutárním a výkonným orgánem sdružení. Výbor volí ze svého 

st ředu p ředsedu, který jedná za sdružení. Řídí činnost sdružení mezi 

zasedáními členské sch ůze a plní úkoly uložené mu členskou sch ůzí. Výbor je 

oprávn ěn p řijímat veškerá rozhodnutí a opat ření v souladu s cíli sdružení a 

s rozhodnutími členské sch ůze sdružení, pokud nejsou t ěmito stanovami nebo 

rozhodnutím členské sch ůze výslovn ě vyhrazena členské sch ůzi.  

 Výbor sdružení má 3-15 člen ů, které volí členská sch ůze z člen ů 

sdružení. Po čet člen ů výboru je vždy lichý. 

 

C. Další orgány  

 Členská sch ůze m ůže podle pot řeb sdružení na návrh výboru nebo 

kteréhokoli člena sdružení rozhodnout o z řízení dalších orgán ů sdružení 

(nap ř. pokladník, revizní komise, jednatel, mluv čí) a o rozsahu pravomocí 

t ěchto orgán ů, p řípadn ě tyto orgány zrušit. Členská sch ůze pov ěřuje členy 

sdružení výkonem funkcí v t ěchto orgánech, p řípadn ě je z t ěchto funkcí 

odvolává. 

Dalšími orgány sdružení jsou: 

- pokladník 

- revizní komise 

 

 

Jednání jménem sdružení  

 

Jménem sdružení jedná p ředseda, p řípadn ě výborem písemn ě zmocn ěný člen 

sdružení. 

Předseda napl ňuje rozhodnutí výboru a členské sch ůze, jedná jeho jménem, 

rozhoduje o b ěžných záležitostech sdružení, p řijímá zam ěstnance do 

pracovního pom ěru a zodpovídá za ú četní evidenci. 

  

  

Hospoda ření sdružení  

 

1. P říjmy sdružení tvo ří p řísp ěvky jeho člen ů, dary a dotace. 

2. P říležitostné p říjmy z po řádaných akcí a činnosti v souladu s cíli  

   sdružení (nap ř. vstupné na akce, p řísp ěvek ú častník ů aktivit, atd.) 

3. Výdaje sdružení jsou zam ěřeny na uskute čňování cíl ů sdružení a v souladu  

   s formami činnosti uvedenými v t ěchto stanovách. 

4. Za hospoda ření sdružení odpovídá výbor. Sdružení hospoda ří podle ro čního  
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   rozpo čtu sestaveného výborem a schváleného členskou sch ůzí. Výbor je  

   povinen zabezpe čit nakládání s finan čními prost ředky sdružení v souladu  

   s platnými právními p ředpisy a t ěmito stanovami. 

5. Na hospoda ření sdružení dohlíží revizní komise. 

6. S výsledky hospoda ření seznamuje výbor a revizní komise členy sdružení  

   na každé členské sch ůzi. 

  

 

Způsob majetkového vypo řádání p ři zániku sdružení  

 

 V p řípad ě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvi daci 

bezplatn ě p řeveden na jinou právnickou osobu neziskového charak teru, jejíž 

cíle jsou blízké cíl ům sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 

měsíc ů od ukon čení likvidace, rozd ělí se zbývající majetek rovným dílem mezi 

členy sdružení.  

 

 

Závěr  

 

 Záležitosti neupravené t ěmito stanovami se řídí obecn ě platnými 

právními p ředpisy. 

 Stanovy byly p řijaty na zakládající členské sch ůzi dne 10.03.2007, 

účinnosti nabývají dnem registrace sdružení u ministe rstva vnitra ČR. 

 

 

 

V Kostelci na Hané 29.03.2007 

 

 


