Stanovy občanského sdružení „Národopisný soubor Archlebjan“

Článek I.
Název a sídlo sdružení
1. Název občanského sdružení: „Národopisný soubor Archlebjan“ (dále jen „sdružení“).
2. Sídlo: Archlebov 160, 696 33 Archlebov
Článek II.
Cíl a předmět činnosti sdružení
1. Sdružení je samostatným, dobrovolným a nepolitickým občanským sdružením občanů.
2. Hlavním posláním sdružení je sdružovat občany za účelem rozvíjení kultury a
společenských aktivit, zachování a prezentace tradic a podpory jednotlivců a kolektivů
rozvíjejících lidové umění a kulturu.
3. Při své činnosti sdružení spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, s právnickými
i fyzickými osobami a jinými občanskými sdruženími v České republice i v zahraničí.
4. Za účelem dosažení stanoveného cíle sdružení zejména:
a. pro své členy pořádá vzdělávací, výchovné a jiné související nevýdělečné aktivity
v zájmu obnovy, zachování a rozvoje folklóru a lidových tradic a v zájmu rozvíjení
kultury a společenských aktivit,
b. prezentuje a propaguje lidové tradice, umění, kulturu a jinou související činnost,
c. v rámci obnovy, zachovávání a rozvoje folklóru a lidových tradic organizuje tradiční
folklórní, kulturní a jiné tradiční nevýdělečné akce.
Článek III.
Členství
1.
2.
3.
4.

Členy sdružení mohou být fyzické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
Žadatel o členství ve sdružení podává písemnou přihlášku radě sdružení.
Žadatel se stává členem sdružení dnem schválení žádosti o členství radou sdružení.
Čestným členem sdružení může rada na základě jejich souhlasu jmenovat své dlouholeté
členy, aktivní spolupracovníky a příznivce sdružení. Jmenování čestným členem sdružení
musí potvrdit nejbližší valná hromada, jinak čestné členství ve sdružení zaniká. Není-li
v těchto stanovách určeno jinak, vztahují se na čestného člena sdružení práva a povinnosti
člena sdružení.
5. Dokladem členství ve sdružení je potvrzení o členství, vydané radou sdružení.
6. Členství ve sdružení zaniká:
a. vystoupením člena sdružení písemným oznámením o vystoupení ze sdružení radě
sdružení,
b. úmrtím člena sdružení,
c. zánikem sdružení,
d. vyloučením člena ze sdružení.
7. O zániku členství podle odstavce 6 písmene d) rozhoduje rada sdružení. O svém
rozhodnutí vyrozumí člena písemně do 15 dnů. Proti rozhodnutí rady sdružení může člen
podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí odvolání, o kterém bude rozhodnuto na
nejbližší valné hromadě.
1

Článek IV.
Práva a povinnosti členů sdružení
1. Člen sdružení má právo zejména:
a. podílet se na činnosti sdružení,
b. aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
c. volit a být volen do orgánů sdružení. Právo volit nemají čestní členové sdružení,
d. obracet se na orgány sdružení s připomínkami, návrhy a žádostmi ohledně činnosti
sdružení a žádat jejich vyjádření,
e. být pozván na valnou hromadu, účastnit se jí a hlasovat o všech záležitostech
náležejících do rozhodovací pravomoci valné hromady. Čestní členové mají hlas
poradní,
f. ze sdružení kdykoliv vystoupit.
2. Člen sdružení má povinnost zejména:
a. dodržovat stanovy a další vnitřní předpisy sdružení,
b. svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
c. respektovat vnitřní předpisy sdružení a usnesení orgánů sdružení,
d. nepoškozovat svým jednáním zájmy a dobré jméno sdružení.
ORGÁNY SDRUŽENÍ
Článek V.
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení. Každý člen sdružení má jeden rozhodující
hlas, čestní členové mají poradní hlas. Valná hromada je usnášeníschopná za účasti
alespoň poloviny rozhodujících hlasů .
3. Není-li valná hromada usnášeníschopná ve stanovenou hodinu, začíná se hodinu poté
usnášeníschopná valná hromada bez ohledu na počet přítomných rozhodujících hlasů.
4. Valnou hromadu svolává rada písemně dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Rada
svolává valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně jedna třetina všech členů
sdružení. V pozvánce musí být obsažen program, datum, čas a místo konání valné
hromady.
5. Valná hromada zejména:
a. projednává a schvaluje program činnosti sdružení,
b. projednává a schvaluje zprávy rady,
c. schvaluje výsledky hospodaření sdružení,
d. rozhoduje o placení členských příspěvků a případně o jejich výši a lhůtě jejich placení,
e. rozhoduje o změnách stanov sdružení,
f. rozhoduje o zrušení sdružení,
g. rozhoduje o počtu členů rady,
h. volí a odvolává členy rady.
6. O změně stanov sdružení a o zrušení sdružení rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou
většinou přítomných rozhodujících hlasů. V ostatních případech rozhoduje valná hromada
nadpoloviční většinou přítomných rozhodujících hlasů.
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Článek VI.
Rada
1. Rada je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
Funkční období rady jsou dva roky.
2. Rada má nejméně tři členy.
3. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
4. Radu svolává předseda, případně místopředseda, nejméně jednou za čtvrt roku. Nejsou-li
obsazeny funkce předsedy a místopředsedy, může radu svolat kterýkoliv člen rady.
5. Rada ze svých členů volí předsedu a místopředsedu rady.
6. Rada zejména:
a. koordinuje činnost sdružení,
b. svolává valnou hromadu,
c. zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
d. volí a odvolává předsedu a místopředsedu rady,
e. vydává, mění a zrušuje vnitřní předpisy sdružení, které nesmí být v rozporu se
stanovami anebo obecně závaznými právními předpisy,
f. rozhoduje o přijetí za člena sdružení
7. Rada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů.
8. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti rozhoduje
hlas předsedy.
Článek VII.
Předseda a místopředseda
1. Předseda je statutárním orgánem sdružení a zastupuje sdružení navenek.
2. Jménem sdružení může jednat také místopředseda a to ve všech případech kromě případů,
které si předseda vyhradí.
3. K zastupování sdružení v dílčích záležitostech může předseda zmocnit i jiného člena
sdružení.
Článek VIII.
Zásady hospodaření
1. Sdružení hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.
2. Zdrojem majetku jsou zejména:
a. členské příspěvky,
b. dary a příspěvky státu, fyzických a právnických osob,
c. případné příjmy z vedlejších činností sdružení potřebných k naplňování cílů sdružení a
uskutečňování hlavních činností sdružení,
d. výnosy majetku sdružení.
3. Hospodaření sdružení, účetnictví sdružení, finanční evidence sdružení, jakož i evidence
majetku sdružení jsou vedeny dle platných právních předpisů.
4. Za hospodaření sdružení odpovídá rada, která každoročně předkládá valné hromadě
zprávu o hospodaření.
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Článek IX.
Zánik sdružení
1. Sdružení zaniká
a. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné
hromady,
b. rozpuštěním na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra České republiky.
2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o
způsobu majetkového vypořádání.
Článek X.
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád
sdružení.
2. Do doby ustanovení orgánů sdružení dle těchto stanov, jedná jménem sdružení přípravný
výbor sdružení.
3. Řádnými členy sdružení se automaticky stávají členové přípravného výboru sdružení. Tito
členové jsou zproštěni povinnosti podávat písemnou přihlášku.

Předcházející text je doslovnou kopií stanov občanského sdružení „Národopisný soubor Archlebjan“.
Stanovy opatřené doložkou o provedené registraci a o přiděleném Identifikačním čísle jsou
k nahlédnutí v sídle občanského sdružení.

Na základě těchto stanov provedlo Ministerstvo vnitra ČR dne 16.2.2006 registraci
občanského sdružení „Národopisný soubor Archlebjan“. Návrh na registraci podával
přípravný výbor ve složení:
Bc. Šťastný Petr – zmocněnec přípravného výboru
Havlíková Zuzana
Závodný Michal
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