STANOVY
sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,
ve znění pozdějších předpisů

Přípravný výbor Občanského sdružení IN
se dne 15. března 2007 usnesl na znění těchto stanov:

I. NÁZEV
1. Plný název občanského sdružení (dále jen sdružení) zní: Občanské sdružení IN.
2. Sdružení sídlí na adrese: Jana Buděšínského 1074/26, 370 07 České Budějovice.

II. ČINNOST
1. Sdružení je dobrovolným neziskovým sdružením fyzických osob, jehož cílem je
přispívat k rozvoji občanské společnosti a napomáhat začlenit se plně do jejího
života osobám, které jsou sociálně vyloučeny nebo jim toto vyloučení hrozí,
zejména pak
a) dětem a mládeži,
b) seniorům,
c) osobám se zdravotním postižením,
d) osobám ze sociálně znevýhodněného prostředí,
e) osobám ohroženým nezaměstnaností,
f)

imigrantům a příslušníkům etnických menšin.

2. Cíle činnosti jsou naplňovány zejména prostřednictvím:
a) pořádání společenských, kulturních, sportovních a dalších obdobných akcí,
b) pořádání odborných setkání, seminářů a konferencí,
c) vzdělávacích a výchovných aktivit,
d) poskytování expertních, poradenských a dalších služeb,
e) prevence, podpory, pomoci a aktivizace,
f)

publikační a propagační činnosti.

3. Výše uvedená hlavní zájmová činnost členů je poskytována cílovým skupinám
bezúplatně.
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III. ČLENSTVÍ
1. Členství ve sdružení má dvojí formu:
a) členství standardní (dále jen členství),
b) členství čestné.
2. Členství ve sdružení je dobrovolné.
3. Standardním členem (dále jen členem) sdružení se může stát osoba starší 18 let,
kterou za člena písemně navrhne některý ze stávajících členů a která:
a) souhlasí s těmito stanovami sdružení,
b) bude mít přínos pro naplňování cílů sdružení,
c) nebyla v minulosti pravomocně odsouzena za jakýkoli trestný čin,
d) svým chováním a morálním profilem nebude poškozovat dobré jméno
sdružení.
4. Návrh na přijetí za člena doplněný o osobní údaje uchazeče o členství a jeho
vlastnoruční podpis se podává písemně předsedovi sdružení.
5. Vlastnoručním podpisem připojeným pod návrh na přijetí zájemce vyslovuje
souhlas s posláním a úkoly sdružení a zároveň se zavazuje dodržovat stanovy
sdružení.
6. O přijetí nového člena rozhoduje valná hromada sdružení.
7. Zájemce o členství ve sdružení se stává členem na základě kladného rozhodnutí
valné hromady; nejpozději do 30 dnů po tomto rozhodnutí a po zaplacení
členského příspěvku vystaví výkonný výbor novému členu doklad o členství.
8. Členství ve sdružení zaniká:
a) vystoupením člena ze sdružení,
b) vyškrtnutím člena pro neplnění základních povinností vyplývajících ze
stanov,
c) vyloučením člena za porušování základních povinností vyplývajících ze
stanov,
d) zánikem sdružení.
9. O zrušení členství podle bodu b) a c) rozhoduje valná hromada.
10. Čestné členství může valná hromada sdružení propůjčit osobnostem, které svým
kreditem a svojí aktivitou mohou napomoci sdružení v naplňování jeho cílů.
11. Čestné členství je dobrovolné a jeho přijetí potvrzuje čestný člen vlastnoručním
podpisem na dokladu o propůjčení čestného členství.
12. Čestný člen není povinen platit příspěvky a nemá právo volit orgány sdružení a
být do nich volen; ostatní práva a povinnosti jsou stejné, jako je tomu u členství.
13. Valná hromada může čestné členství odejmout, a to zejména v případě, pokud by
činnost, jednání či projevy čestného člena poškozovaly dobrou pověst sdružení či
by byly v rozporu s jeho cíli a posláním.
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IV. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ
1. Základní práva člena sdružení jsou:
a) účastnit se všech akcí pořádaných sdružením, a to za podmínek určených
těmito stanovami či propozicemi jednotlivých akcí,
b) účastnit se zasedání valné hromady a aktivně se na něm podílet, tzn.
vystoupit se svými příspěvky, názory, návrhy či připomínkami, volit a být
volen do orgánů sdružení,
c) účastnit se jednání orgánů sdružení, jedná-li se o něm,
d) vyžadovat zprávy o činnosti sdružení a o jeho hospodaření,
e) využívat výhod spojených se členstvím ve sdružení.
2. Základní povinnosti členů jsou:
a) dodržovat stanovy sdružení, jeho vnitřní směrnice a usnesení valné
hromady,
b) dodržovat obecně platné etické principy, a dbát tak o dobré jméno
sdružení,
c) aktivně se podílet na práci sdružení,
d) řádně a včas platit členské příspěvky či jiné poplatky související s chodem
nebo činností sdružení.

V. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
1. Členský příspěvek je jedním ze základních projevů příslušnosti člena ke sdružení.
2. O výši členského příspěvku a o termínu a způsobu jeho placení rozhoduje valná
hromada.

VI. ORGÁNY A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SDRUŽENÍ
1. Orgány sdružení jsou:
a) valná hromada,
b) předseda,
c) místopředseda,
d) revizní orgán,
e) čestný výbor.
2. Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, která je shromážděním všech
členů sdružení.
3. Do pravomocí valné hromady náleží všechna rozhodnutí o cílech, zaměření a
potřebách sdružení, zejména pak:
a) schválení či změna stanov sdružení,
b) stanovení směru a koncepce rozvoje sdružení,
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c) rozhodnutí o způsobu volby členů volitelných orgánů sdružení,
d) volba a odvolání členů volitelných orgánů sdružení,
e) schvalování vnitřních předpisů a směrnic,
f) kontrola hospodaření sdružení,
g) projednání a schválení výročních či jiných zpráv o dosažených výsledcích a
o hospodaření sdružení,
h) rozhodování o vyloučení či vyškrtnutí člena ze sdružení,
i)

propůjčování čestného členství,

j) zánik sdružení, včetně stanovení zásad a způsobu vypořádání majetku po
zrušení sdružení.
4. Valná hromada je usnášeníschopná pouze v případě, že je přítomna nadpoloviční
většina členů.
5. Všechna usnesení valné hromady jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů
přítomných členů.
6. Z každého zasedání valné hromady musí být učiněn zápis, který musí posléze
obdržet všichni členové sdružení.
7. Řídícím a koordinačním orgánem sdružení mezi zasedáními valné hromady je
předseda.
8. Předseda je volen valnou hromadou, která zároveň stanoví délku jeho funkčního
období.
9. Předseda má zejména tyto pravomoci a úkoly:
a) svolává valnou hromadu, a to nejméně jedenkrát ročně,
b) svolává mimořádnou valnou hromadu, pokud o to písemně požádá
nejméně jedna třetina členů sdružení,
c) řídí zasedání valné hromady,
d) připravuje zprávy a výroční zprávy o dosažených výsledcích činnosti a o
hospodaření v uplynulém období,
e) zajišťuje plnění plánu činnosti schváleného valnou hromadou,
f) připravuje podklady pro jednání valné hromady,
g) zajišťuje řádné vedení evidence členské základny a vydávání členských
listů,
h) zajišťuje veškeré úkoly související s plynulým chodem sdružení a plní úkoly
stanovené valnou hromadou,
i)

vede jednání jménem sdružení; o jejich výsledcích stručně a vhodnou
formou informuje členy sdružení průběžně, na nejbližší valné hromadě pak
podá podrobnou zprávu,

j) je statutárním orgánem sdružení s podpisovým právem,
k) je zodpovědný za nakládání s finančními prostředky a majetkem sdružení a
za vedení účetnictví sdružení.
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10. Předseda může své pravomoci delegovat prostřednictvím úředně ověřené plné
moci nebo v souladu s vnitřními předpisy sdružení na místopředsedu či na jiného
člena sdružení.
11. Místopředseda je zejména účinně nápomocen předsedovi sdružení při plnění úkolů
podle bodu VI, odst. 9, pís. d-h, těchto stanov.
12. Místopředseda je volen valnou hromadou, která zároveň stanoví délku jeho
funkčního období.
13. Revizní orgán má za úkol kontrolu činnosti a hospodaření sdružení.
14. Revizní orgán je volen valnou hromadou, která zároveň stanoví délku jeho
funkčního období.
15. Revizní orgán podává členům zprávu o své činnosti na každém zasedání valné
hromady, případně vhodnou formou průběžně; v případě zjištěných závažných
nedostatků má revizní orgán právo svolat mimořádnou valnou hromadu.
16. Revizní orgán je volen valnou hromadou; o počtu členů revizního orgánu
rozhoduje valná hromada.
17. Čestný výbor tvoří všichni čestní členové sdružení.
18. Úkolem čestného výboru je zejména přinášet podněty při stanovení směru a
koncepce rozvoje sdružení a podílet se na reprezentaci sdružení navenek.

VII. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ
1. Sdružení je nezávislou neziskovou organizací s právní subjektivitou.
2. Za nakládání s finančními prostředky a majetkem sdružení a za vedení účetnictví
sdružení zodpovídá předseda.
3. Majetek sdružení tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva.
4. Zdrojem majetku sdružení jsou:
a) členské příspěvky,
b) příspěvky nebo dotace na činnost ze strany státní správy či samosprávy,
c) prostředky na činnost získané od nadací, nadačních fondů apod.,
d) nevratná přímá pomoc ze strany Evropské unie a České republiky v rámci
programových dokumentů,
e) příspěvky sponzorů,
f)

granty,

g) dary,
h) příjmy z majetku sdružení, jako jsou např. úroky z prostředků sdružení
uložených v peněžních ústavech apod.
5. Sdružení může provozovat vedlejší doplňkovou výdělečnou činnost v souladu
s příslušnými právními úpravami.
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6. Veškeré finanční prostředky získané z výše uvedených zdrojů jsou používány
výhradně k dosažení cílů sdružení a k zajištění provozu sdružení, tedy k zajištění
financování hlavní činnosti sdružení.
7. Hospodaření sdružení se řídí vnitřními předpisy, které jsou v souladu s platnou
legislativou ČR.
8. O správě majetku a nakládání s ním musí informovat předseda na každé, tedy i
mimořádné, valné hromadě.
9. Kontrolu hospodaření provádí revizní orgán a individuálně členové sdružení;
všechny potřebné doklady, materiály a informace je předseda povinen neprodleně
poskytnout na požádání kterémukoli členu sdružení.
10. Zprávy a výroční zprávy o dosažených výsledcích činnosti a o hospodaření v
uplynulém období schvaluje valná hromada sdružení.

6

