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Stanovy občanského sdružení Svata.net

Čl. 1. Základní ustanovení

1. Svata.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických

osob.

2. Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění

pozdějších předpisů.

3. Sídlem Sdružení je: Svatá č.p.215, PSČ: 267 51

Čl. 2. Vznik Sdružení

1. Sdružení vznikne ustavující Valnou hromadou, která bude svolána do 60 dnů od registrace

Sdružení.

Čl. 3. Činnost Sdružení

1. Cílem sdružení je výstavba a provoz počítačové sítě pro vzájemnou komunikaci členů, s propojením

do sítě Internet a případně do dalších sítí.

2. Za tímto účelem bude sdružení spolupracovat se subjekty, které sledují slučitelné cíle, a usilovat o

budování  vysokorychlostní sítě v obci Svatá a připojování svých členů k této síti.

3. Tato síť bude realizována svépomocí členy Sdružení, subdovavatelskými pracemi, nájmem a

podobně.

4. Připojování členů k síti Sdružení bude probíhat na náklady každého člena svépomocí či

subdodavatelsky. Předpokládá se, že jednotliví členové si budou vzájemně vypomáhat, a to jak

vlastními zkušenostmi získanými ve sdružení, tak svou případnou prací.

Čl. 3. Členství ve Sdružení

1. Členem Sdružení se může stát každá fyzická osoba starší 18 let či právnická osoba, která je

obeznámena a souhlasí s   cílem sdružení a právy a povinnostmi členů Sdružení.

2. O přijetí fyzické či právnické osoby za člena Sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky Rada

sdružení.

3. Členství ve Sdružení je zcela dobrovolné a vzniká dnem zapsání člena do seznamu členů, který

spravuje Rada Sdružení.

4. Člen Sdružení má právo podat žádost o pozastavení členství. Při pozastaveném členství nemá

povinnost platit měsíční členské příspěvky a nevztahují se na něj práva a povinnosti člena Sdružení.
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5. Členství ve Sdružení končí:

a. Vystoupením člena ze Sdružení.

b. Rozhodnutím Valné hromady o vyloučení člena za podmínek stanovených interními předpisy.

c. Úmrtím člena.

d. Zánikem člena - právnické osoby.

e. Odebráním čestného členství.

f. Zánikem Sdružení.

6. Zánikem členství končí členu mandát pro výkon funkce ve všech orgánech Sdružení.

Čl. 4. Práva a povinnosti člena

1. Člen Sdružení má právo:

a. Účastnit se  jednání Valné hromady.

b. Volit do orgánů Sdružení.

c. Být volen do orgánů Sdružení. 

d. Obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

e. Nechat se při Valné hromadě zastupovat jiným členem – a to jeho zplnomocněním k

hlasování.

f. Účastnit se společných akcí pořádaných sdružením, například besedy, přednášky atd.

g. Připojit se a využívat při dodržení pravidel stanovených interními předpisy společné

počítačové sítě, pokud to technické parametry v místě připojení člena umožňují.

h. Nahlížet na operace bankovního účtu Sdružení, seznam majetku a platné smlouvy Sdružení.

2. Člen Sdružení má povinnost:

a. Dodržovat stanovy Sdružení, jakož i všechny interní předpisy Sdružení.

b. Aktivně se podílet na plnění cílů sdružení.

c. Svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení.

d. Dbát na to, aby nebyly poškozovány  zájmy a dobré jméno sdružení.

e. Platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou; není-li člen od placení příspěvků

osvobozen (čestný člen)
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f. Je-li členem právnická osoba, je povinna delegovat zástupce, který bude jednat jejím jménem.

Čl. 5. Orgány Sdružení

1. Orgány sdružení tvoří Valná hromada, Rada sdružení a Předseda sdružení.

2. Valná hromada

a. Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdružení a je tvořena všemi členy Sdružení. Valnou

hromadu svolává Rada Sdružení, a to nejméně jednou ročně. Rada však svolá Valnou

hromadu  kdykoliv, požádá-li o to alespoň třetina všech členů. V tomto případě je Rada

povinna svolat Valnou hromadu nejpozději do 30 dnů.

b. Valné hromadě přísluší:

i. Volit členy Rady sdružení , a to  přímou volbou na dobu 3 let a rozhodovat o počtu

členů Rady.

ii. Odvolávat hlasováním Radu Sdružení.

iii. Schvalovat výši členských příspěvků dle návrhu Rady.

iv. Schvalovat úkoly sdružení na příslušné období, rozpočet a roční uzávěrku

hospodaření.

v. Schvalovat návrhy na změnu stanov.

vi. Rozhodovat ve všech dalších věcech, které jsou jí vyhrazeny těmito stanovami,

interními řády nebo pokud o rozhodnutí požádá Rada.

vii. Rozhodovat o zrušení Sdružení.

viii. Udělit či odebrat čestné členství.

c. Valná hromada se svolává oznámením na oficiálních www stránkách Sdružení a rozesláním

informace všem členům Sdružení elektronickou poštou na adresu uvedenou v seznamu členů

a to nejméně 7 dní předem. Součástí oznámení je i návrh programu.

d. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Není-li

Valná hromada schopná usnášení, svolá Rada do 30 dnů náhradní Valnou hromadu.

Náhradní Valná hromada je vždy schopna usnášení.

e. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje

prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení Sdružení je přijato,

jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech přítomných členů sdružení.

f. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. Zastupující člen se při prezentaci

prokáže plnou mocí k zastupování, jež bude přiložena k zápisu jednání.

g. Jednání Valné hromady jsou veřejná.
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3. Rada Sdružení

a. Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá Valné

hromadě. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními Valné hromady.

b. Členství v radě vzniká volbou na Valné hromadě na základě návrhu některého ze členů. Valná

hromada může ze závažných důvodů odvolat jak jednotlivé členy Rady, tak Radu jako celek.

c. Rada je nejméně tříčlenná včetně Předsedy a má vždy lichý počet členů.

d. Funkční období členů Rady je tříleté. Opakovaná volba členů Rady na více funkčních období

je možná. Člen Rady může v průběhu funkčního období na svoji funkci rezignovat písemnou

rezignací doručenou Radě Sdružení.

e. Radě přísluší:

i. Přijímat interní řády a předpisy  Sdružení ve všech věcech s výjimkou otázek

výhradně svěřených do pravomoci Valné hromady.

ii. Rozhodovat o přijetí členů Sdružení.

iii. Rozhodovat o pozastavení členství, včetně připojení člena k síti Sdružení, pokud člen

porušuje stanovy či interní předpisy Sdružení, a předkládat Valné hromadě návrh na

vyloučení takového člena.

iv. Vést seznam členů Sdružení jakož i podpůrné evidence.

v. Spravovat majetek Sdružení.

vi. Svolávat Valnou hromadu a navrhovat jejího předsedajícího.

vii. Provádět další činnosti určené Radě těmito stanovami, Jednacím řádem Valné

hromady a jinými interními řády.

viii. Činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti Sdružení.

f. Zasedání Rady svolává Předseda Sdružení zpravidla jedenkrát měsíčně, nejméně však

jedenkrát za tři měsíce.

g. Rada rozhoduje prostou většinou všech hlasů. Rozhodnutí Rady jsou písemná, ověřená

podpisy přítomných členů Rady.

h. Rada umožní všem členům Sdružení nahlížet do zápisů z Valné hromady a z jednání Rady.

i. Rada zpřístupní všem členům přehled o operacích na účtu Sdružení, seznam majetku a

platné smlouvy Sdružení a interní předpisy.

4. Předseda

a. Předseda je statutárním zástupcem Sdružení. Zastupuje Sdružení navenek a jedná jeho

jménem.
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b. Předseda je oprávněn činit v době mezi zasedáními Rady veškerá opatření a rozhodnutí

nezbytná k zajištění řádné činnosti Sdružení, s výjimkou těch, která jsou stanovami vyhrazena

Valné hromadě.

Čl. 6. Zásady hospodaření

1. Sdružení hradí náklady a výdaje své činnosti z:

a. Pravidelných členských měsíčních příspěvků.

b. Dotací, grantů a sponzorských příspěvků.

c. Poplatky členů za nadstandardní služby poskytované Sdružením.

d. Darů fyzických a právnických osob.

e. Případných výnosů majetku Sdružení.

2. Tyto zdroje jsou používány výhradně v souladu s cíli činností Sdružení a k zajištění jeho provozu.

3. Cílem činnosti Sdružení není dosažení zisku. Veškeré příjmy musí být reinvestovány v souladu se

stanovami a interními řády.

4. Za hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá valné hromadě

zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.

Čl. 7. Zánik Sdružení

1. Sdružení zaniká:

a. Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné

hromady.

b. Rozhodnutím Ministerstva vnitra.

2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu

majetkového vypořádání.

Čl. 8. Závěrečná ustanovení

1. Sdružení může na základě rozhodnutí Valné hromady vydat finanční, organizační a provozní řád či

jiné interní předpisy Sdružení.

2. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi, stížnostmi a

žádostmi.
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3. Až do svolání ustanovující Valné hromady přijímá Přípravný výbor Sdružení práva a povinnosti Rady

Sdružení a jednatel Přípravného výboru přijímá práva a povinnosti Předsedy Sdružení.

Sepsal dne 15.07.2005 Přípravný výbor Sdružení Svata.net
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