STANOVY

Občanského sdružení

„DOBRÁ KNÍŽKA“
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I. Základní ustanovení
Článek 1
Název sdruženi
Název občanského sdružení je „Dobrá knížka“.
Článek 2
Sídlo sdruženi
Sídlo sdružení je na adrese: V cihelně 398, Praha 10 – Kolovraty, 103 00
Článek 3
Trvání sdružení
Sdružení se zakládá na dobu neurčitou.
Článek 4
Právní poměry sdružení
Sdružení je právnickou osobou založenou a vzniklou dle českého práva, jehož právní
poměry se řídí především těmito stanovami, zákonem č.83/1990 Sb., o sdružování občanů a
dalšími obecně závaznými právními předpisy, které tvoří právní řád České republiky.
Článek 5
Činnost a cíl sdružení
1. Sdružení je dobrovolným samosprávným sdružením neuzavřeného počtu osob ve smyslu
zákona č.83/1990 Sb..
2.

Hlavním posláním a úkolem Sdružení je šíření vzdělanosti, poznání a kultury a podpora a
zájem o rozšíření knih a to zejména
• podpora čtení knih
• tvorba a podpora projektů zaměřených na knihy
• podpora a tvorba národních i mezinárodních výzkumných programů,
• podpora a tvorba školních i mimoškolních vzdělávacích programů
• informovanosti o knihách a autorech
• vydávání knih začínajících i stávajících autorů
• podpora autorů

3. Sdružení vytváří podmínky pro organizační a ekonomické zajištění své činnosti.
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4. Sdružení zajišťuje společné potřeby členů i v otázkách vzdělávací činnosti, školení,
v oblasti ediční, propagační, vědeckovýzkumné a zdravotní činnosti. Sdružení pořádá
společenské a kulturní akce dotýkající se cílů Sdružení.

II. Členství
Článek 1
Vznik členství
1. Členové Sdruženi se dělí na zakládající, řádné a čestné. Každý ze členů Sdružení může
mít členství pouze jednoho druhu.
2. Zakládajícími členy jsou členové přípravného výboru a jejich počet je konečný.
3. Řádným členem Sdružení je každá fyzická nebo právnická osoba, která
a) podá písemnou přihlášku do Sdružení,
b) výslovně projeví souhlas s těmito stanovami a cíli Sdružení,
c) o jejímž přijetí rozhodl předseda Sdružení.
4. Čestným členem Sdružení je každá fyzická nebo právnická osoba, která
a) podá písemnou přihlášku do Sdružení,
b) výslovně projeví souhlas s těmito stanovami a cíli Sdružení,
c) o jejímž přijetí rozhodl předseda Sdružení.
5. Sdružení vede seznam svých členů.
6. Členství ve Sdružení vzniká dnem zápisu člena do seznamu členů Sdružení.
Článek 2
Práva a povinnosti členů
1. Zakládající a řádní členové Sdružení jsou oprávněni
a) účastnit se členské schůze Sdružení a hlasovat na ní,
b) právo volit a být volen orgány Sdružení
c) vznášet náměty a připomínky k činnosti Sdružení
d) požadovat a dostat informace o činnosti Sdružení
2. Čestní členové Sdružení jsou oprávněni
a) vznášet náměty a připomínky k činnosti Sdružení
b) požadovat a dostat informace o činnosti Sdružení
3. Členové Sdružení jsou povinni řídit se těmito stanovami, prosazovat cíle Sdružení a platit
členské příspěvky ve výši a lhůtách určených členskou schůzí.
Článek 3
Zánik členství
Členství ve Sdružení zaniká :
a) na vlastní žádost člena dnem doručením písemného prohlášení o ukončení členství,
b) rozhodnutím členské schůze Sdružení o vyloučení člena Sdružení pro hrubé porušení
stanov Sdružení nebo vědomé jednání ke škodě Sdružení,
c) úmrtím člena,
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d) zánikem právnické osoby,
e) nezaplacením členského příspěvku dnem následujícím po dni splatnosti příspěvku.

III. Orgány sdružení
Článek 1
Orgány sdružení
1. Orgány sdružení jsou :
a) členská schůze
b) předseda Sdružení
Článek 2
Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Sdružení. Je složena ze zakládajících a řádných
členů Sdružení.
2. Členská schůze zasedá dle aktuální potřeby, zpravidla dvakrát ročně.
3. Členskou schůzi svolává předseda Sdružení a to písemnou pozvánkou doručenou na
adresu jednotlivých členů uvedenou v seznamu členů Sdružení, nejméně 15 dnů před
konáním členské schůze.
4.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Do výlučné působnosti členské schůze patří
rozhodování změně stanov Sdružení,
volba a odvolání předsedy Sdružení,
rozhodnutí o vyloučení člena,
rozhodnutí o zániku Sdružení a majetkovém vypořádání,
schválení zprávy o hospodaření a majetku Sdružení,
schválení zprávy o činnosti Sdružení.

5. Členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Členská
schůze rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. V případě, že svolaná členská schůze
není usnášeníschopná, je předseda Sdružení povinen svolat náhradní členskou schůzi,
která se bude konat do nejpozději do 7 dnů. Náhradní členská schůze je schopna se
usnášet bez ohledu na počet přítomných členů Sdružení.
6. Každý člen má jeden hlas. Člen Sdružení se účastní členské schůze osobně anebo
v zastoupení na základě plné moci.
7. O zasedání členské schůze se pořizuje zápis, který musí obsahovat název a sídlo sdružení,
dále místo, datum a dobu konání členské schůze, obsah jednání, jednotlivá rozhodnutí
členské schůze, podpis předsedy a zapisovatele. Zápis z každého jednání bude uložen
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v archivu Sdružení a každý člen má právo do něj nahlížet a na vlastní náklady činit
výpisy, opisy nebo kopie předmětných zápisů.

Článek 3
Předseda
1. Předseda Sdružení je statutárním orgánem Sdružení, který řídí činnost Sdružení a jedná
jeho jménem.
2. Předseda Sdružení řídí činnost Sdružení v souladu s jeho cíli, zabezpečuje řádné
hospodaření a vedení účetnictví, jakož i vedení seznamu členů Sdružení.
3. Funkční období předsedy jsou tři roky. Předseda Sdružení může ze své funkce odstoupit
písemným prohlášením o ukončení své funkce doručeným členské schůzi Sdružení.
4. Předseda Sdružení je volený a odvolávaný členskou schůzí z řad členů Sdružení.
5. Podepisování za Sdružení bude uskutečňováno tím způsobem, že k napsanému nebo
vytištěnému názvu Sdružení připojí předseda svůj podpis.

IV. Zásady hospodaření
1.

Sdružení hospodaří s vlastním majetkem. K zajištění své činnosti využívá zejména
následující příjmy :
• členské příspěvky,
• dary, dotace a subvence,
• příjmy z kulturních a společenských akcí.

2. Majetek Sdružení lze použít pouze k realizaci cílů Sdružení dle čl.5 stanov.
3. Výši členských příspěvků a jejich splatnost stanoví členská schůze. Zaplacené členské
příspěvky se nevracejí.
4. Za způsob hospodaření Sdružení odpovídá předseda.
5. Kontrola hospodaření je prováděna pravidelně, nejméně jednou za kalendářní čtvrtletí.
Zpráva o hospodaření a majetku Sdružení bude předložena k projednání a schválení
členské schůzi Sdružení.

V. Zánik sdružení
1. Sdružení ukončí svou činnost způsobem stanoveným v § 12 zákona č.83/1990 Sb..
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2. V případě zániku Sdružení se provede jeho likvidace způsobem stanoveným právními
předpisy. Členové Sdružení mají nárok na podíl na likvidačním zůstatku.

VI. Závěrečná ustanovení
1. Sdružení vzniká registrací podle zákona č.83/1990 Sb. a dnem
účinnosti i stanovy Sdružení.

registrace nabývají

2. Do doby vzniku Sdružení a volby jeho orgánů jedná jménem Sdružení Přípravný výbor.

V Praze dne 31.3.2008

------------------------------------ ------------------------------------ -----------------------------------Radek Červený
Iva Mračková
Štěpán Ryšavý
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