STANOVY
občanského sdružení
”MLADÍ pro Dobřany”

čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter sdružení
1. Název sdružení je: ”Mladí pro Dobřany” (dále jen ”sdružení”).
2. Sídlem sdružení jsou Dobřany, ulice Lipová 48/825, 334 41 Dobřany, okres
Plzeň-jih.
3. Sdružení působí na území města Dobřany, okres Plzeň-jih, sdružení se
nečlení na organizační jednotky — celé sdružení je místně příslušnou
organizační jednotkou.
4. Charakter sdružení — sdružení je občanské sdružení založené podle zákona
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění, v němž se sdružují lidé
s mladými názory na správu věcí veřejných a na podporu spolkových a
neziskových aktivit obyvatel města Dobřany a v přímé návaznosti pak v území
správního obvodu obce pověřené výkonem státní správy Dobřany a území
Plzeňského kraje.
5. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného
zájmu.
6. Sdružení je právnickou osobou.

čl. II
Cíle činnosti sdružení
1. Cílem sdružení je prostřednictvím členů sdružení, jejich konáním přispět k
rozumnému rozvoji města Dobřany a jeho místních částí Šlovice a Vodní
Újezd beroucí v potaz všechny zjevné i skryté potřeby lidí a území města,
aktivně se zapojovat do:
•

•
•
•
•

Veřejného života na území města Dobřany s cílem přispět aktivitou
členů sdružení ke správě věcí veřejných na území města Dobřany a
aktivitě ve prospěch podpory spolkového života obyvatel města
Dobřany, zejména těch, které jsou zaměřeny na mládež.
Kulturního a společenského života obyvatel města Dobřany a území
správního obvodu obce pověřené výkonem státní správy Dobřany.
Svoji aktivitou přispívat k rozvoji města Dobřany, jeho pozitivní
prezentaci v rámci města i vně města.
Účastnit se projektů a aktivit, které směřují k rozvoji města Dobřany a
k rozvoji občanské společnosti ve městě Dobřany a území správního
obvodu obce pověřené výkonem státní správy Dobřany.
Spolupracovat se všemi subjekty působícími na území města Dobřany
a území správního obvodu obce pověřené výkonem státní správy
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•

Dobřany, s orgány veřejné správy a ostatními organizacemi, které mají
vliv na rozvoj města Dobřany a občanské společnosti.
Ochrany životního prostředí, ochrany krajiny, krajinného rázu a oblasti
odpadového hospodářství na území města Dobřany a území správního
obvodu obce pověřené výkonem státní správy Dobřany.

čl. III
Náplň a formy činnosti
1. Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.
2. Hlavními formami dosahování cílů sdružení je podpora vytváření občanské
společnosti zejména ve městě Dobřany a jeho místních částí Šlovice a Vodní
Újezd, spolupráce zejména s místními spolkovými a dobrovolnými
organizacemi zaměřenými na výchovu a volnočasové aktivity mládeže v rámci
sportovního, kulturního a ostatního společenského života, formou osobní
iniciativy členů sdružení.
3. Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

čl. IV
Členství ve sdružení
1. Členem sdružení může být jen fyzická osoba starší 15 let s bydlištěm ve
městě Dobřany a jeho místních částech, obcích Šlovice a Vodní Újezd.
2. Přihlášku ke členství přijímá členská schůze. Pro přijetí člena je potřeba
souhlas 2/3 všech členů sdružení.
3. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba - zmocněnec, která se účastní
činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny
odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti
přípravného výboru.
4. Členství zaniká :
• doručením písemného oznámení člena o vystoupení adresované
výboru sdružení;
• rozhodnutím členské schůze o vyloučení;
• nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících
letech;
• úmrtí, zánikem sdružení
• změnou bydliště člena mimo město Dobřany
5. Člen má právo:
• účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti
informován;
• účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen;
• předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;
• podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení;
• dostávat všechny dostupné informace o událostech ve městě Dobřany
a jeho místních částech Šlovice a Vodní Újezd;
• podílet se na všech aktivitách sdružení pořádaných ve prospěch města
Dobřany stejně jako místních částí Šlovice a Vodní Újezd –j eho
obyvatel a dobrovolných organizací;
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6. Člen má povinnost:
• dodržovat stanovy sdružení, a jednat v souladu s cíly sdružení a
usnesení orgánů sdružení ;
• svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení;
• v pravidelných termínech platit členské příspěvky ve prospěch
sdružení;
7. Výši členských příspěvků stanoví členská schůze.

čl. V
Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou:
• Členská schůze
• Výbor a předseda sdružení
• Revizor sdružení
čl. VI
Členská schůze
1) Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně čtyřikrát
ročně;
2) Členskou schůzi svolává předseda sdružení. Členská schůze je
usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li
se usnášeníschopná členská schůze, svolá předseda sdružení nejpozději do
jednoho měsíce ( ne dříve než za 5 kalendářních dnů) náhradní členskou
schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je
potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy
neurčí jinak. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy sdružení.
3) Členskou schůzi svolá předseda sdružení také požádá-li o to (písemně či
ústně) 1/4 všech členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v
žádosti uvedena lhůta pozdější.
4) Členská schůze:
• schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku
sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech
členů sdružení (vyjma hlasování o přijetí nového člena či vyloučení
stávajícího člena)
• volí a odvolává výbor sdružení a jeho jednotlivé členy;
• schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé
období a revizní zprávu;
• přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena;
• určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;
• stanovuje výši vstupního poplatku do sdružení a výši členských
příspěvků;
• rozhoduje o zrušení sdružení;
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čl. VII
Výbor sdružení, předseda sdružení jednání jménem sdružení
1) Výbor sdružení je minimálně tříčlenný a maximálně třináctičlenný. Skládá se
z předsedy, místopředsedy a pokladníka přímo volených členskou schůzí.
Členem výboru sdružení se může stát i jiní členové sdružení a to pouze na
základě volby ze strany členské schůze. Činnost výboru sdružení řídí
předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů členů výboru,
pokud počet členů výboru bude sudý.
2) Předseda sdružení, místopředseda sdružení, pokladník a revizor sdružení
jsou voleni členskou schůzí a jejich volební období je pětileté.
3) Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Je výkonným
orgánem, který za svoji činnost a plnění úkolů odpovídá členské schůzi.
Schůze výboru sdružení je volně přístupná všem členům sdružení. Výbor
sdružení
• na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení;
• připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další
období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti;
• koordinuje činnost sdružení;
• schvaluje organizační řád sdružení, rozhoduje o jeho změně a
předkládá ho členské schůzi k informaci;
• navrhuje členské schůzi výši a způsob platby členských příspěvků a
vstupního poplatku do sdružení;
• schvaluje znění smluv mezi sdružením a jinými subjekty včetně smluv o
součinnosti s jinými sdruženími;
4) Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení.
5) V případě jeho nepřítomnosti vede sdružení a jeho jménem jedná
místopředseda sdružení, v případě nepřítomnosti předsedy i místopředsedy
pak jiný člen výboru sdružení na základě písemného zmocnění předsedy
sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. V hospodářských
věcech jedná jménem sdružení samostatně také pokladník sdružení, který je
volen členskou schůzí a který vede účetnictví sdružení, spravuje bankovní
účty sdružení a rozpočet sdružení.

čl. VIII
Revizor a pokladník sdružení
1) Revizor kontroluje činnost sdružení, především provádí dohled nad
hospodařením sdružení a plnění rozhodnutí členské schůze, spolupracuje
s pokladníkem sdružení a společně připravují a předkládají správu o
hospodaření sdružení.
2) Revizor připravuje a předkládá členské schůzi revizní zprávy a návrh výroční
zprávy o hospodaření sdružení, obdobně tak předkládá návrh rozpočtu
sdružení.
3) Revizor je členem výboru sdružení a jeho funkční období je pětileté.
4) Pokladník sdružení má na starosti veškeré finanční záležitosti sdružení, vede
účet (účty) sdružení, má na starosti vedení účetnictví sdružení.
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čl. IX
Zásady hospodaření
1) Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy tvoří členské příspěvky
členů, finanční dary, dotace a granty, které jsou používány na činnost
sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli
sdružení.
2) Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou či fyzickou osobou
pro finanční zajištění svých aktivit.
3) Získané finanční či jiné prostředky mohou být použity pouze k pokrytí nákladů
na chod činnosti sdružení v souladu s těmito stanovami.
4) Hospodaření sdružení se uskutečňuje podle ročního rozpočtu, který schvaluje
členská schůze.
5) Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s
formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.

čl. X
Okolnosti zániku sdružení
1) Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením, s jiným
sdružením na základě rozhodnutí členské schůze.
2) V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě
rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké
cílům sdružení.

čl.XI
Závěrečné ustanovení
1) Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na orgány veřejné
správy prostřednictvím peticí (dle příslušného petičního zákona).
2) Znění stanov projednal a schválil přípravný výbor dne 2.2. 2006.
3) Do doby registrace sdružení vede činnost sdružení přípravný výbor sdružení
v čele se zmocněncem, který byl zvolen na ustavující schůzi sdružení dne
2.2.2006. Zmocněnec je povinen nejdéle do 15 dnů od oznámení o registraci
sdružení svolat členskou schůzi ze členů přípravného výboru na které budou
zvoleny orgány sdružení v souladu se schválenými stanovami sdružení.
4) Tyto stanovy obsahují pět očíslovaných stran.
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