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Název a sídlo, působnost a charakter sdruženi

1) Název sdružení je: 'O krašlovací spoíek Milíčín" (dále jen sdružení');

2) Sídlem  sdruženi je M iličín. adresa:M iličin 66, 257 86. Miličín
; / \

3) Sdružení působí na celém území České republiky, sdruženi se nečlení na organizační jednotky

4) Sdružení je  dobrovolným  nevládním  neziskovým občanským  sdružením , vzniklýni, podle zákona Č.
83 /  1990 Sb., o sdružováni občanů, v platném  znéní. Sdruženi je  právnickou osobou podle S> ¡1 /  , 
českého práva. \  .7 Lih  i

čl. II 
OJe sdruženi

1) C íle sdruženi jsou:
a) ochrana přírody a krajiny
b) přispívání k ochrané životního prostředí
c) tvorba prostředí podporu jíc ího občanskou společnost:
d) tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především  péší a cyklistické:
e) ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny;
f) ochrana zelené v obci.

čl. Ill 
Formy činnosti

1) H lavním  form ou dosahováni cílu  sdruženi je  poskytování obecné prospěšných činnosti v 
oblastech ochrany životního prostředí zejména:

a) praktická činnost členů ve spolupráci s orgány ochrany životního prostředí a m ístní 
samosprávy:

b) poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství;

c) pořádání sem inářů, přednášek, výstav a konferencí,

d) soustřeďováni a poskytováni inform aci (uvnitř sdružení i vné);
e) účast při jednáních a řízeních s voleným i i správním i orgány;

2) Další form y a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

ČL IV 
Óenstvi ve sdružení

1) Č lenem  sdružení m ůže být fyzická osoba starší 18 let, déti od 6 let pak s p ísem ným  souhlasem 

rod ičů  nebo zákonného zástupce.

2) Přihlášku ke členství přijím á výbor sdruženi. Pro přijeti člena je  potřeba souhlas 2/3 členů výboru 
sdružení.

3) Zakládajícím  členem  sdružení je  fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a 
proti je jim už členství nebyiy vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnicích 
se činnosti přípravného výboru.

4) Clen má právo

a) účastnit se činnosti sdruženi a jeho orgánů a být o té to činnosti informován;
b) účastnit se členské schůze, volit orgány sdruženi a od 18 let být do nich volen.
c) předkládat návrhy, podněty a připom ínky k činnosti sdruženi;



d) podílet se na praktické činnosti sdružení. v5) Člen má povinnost \  V ,

a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení,
b) aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kr 

které by byly v rozporu se zájmy sdružení,
c) účastnit se jednání orgánů sdruženi a přispívat ke zlepšeni jejich práce.
d) složit členský příspěvek v souladu s rozhodnutím členské schůze

6) Výši členských příspěvků stanoví výbor sdružení do 3 měsíců od registrace sdruženi.

7) Členství zaniká

a) doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení;
b) rozhodnutím členské schůze o vyloučení;
c) nezaplacením členských přispévků ve dvou po sobé následujících letech;
d) úmrtím člena sdružení;
e) zánikem sdružení.

čl. V 
Orgány sdružení

Orgány sdruženi jsou

a) členská schůze
b) výbor a předseda sdruženi
c) revizor sdruženi

a. ví
Členská schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem sdruženi; schází se nejméně jednou ročně:

2) Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášenischopná. je-li přítomna 
alespoň polovina členů sdruženi nebo jejich zákonných zástupců; nesejde-li se usnášenischopná 
členská schůze, svolá výbor sdruženi nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů.. ) 
náhradní členskou schůzi, tato je usnášenischopná bez ohledu na počet přítomných členů. 
Členská schůze přijímá rozhodnuti hlasováním; pro přijeti rozhodnutí je potřeba souhlas 
nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurči jinak.

3) Členskou schůzi svolá výbor sdruženi také požádá-li o to (písemně) 1/3 členů sdruženi a to ve 
Ihůtě do jednoho měsíce, neni-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

4) Členská schůze

a) schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdruženi; pro přijetí těchto 
rozhodnuti je potřeba 2/3 většiny všech členů sdruženi

b) voli výbor sdruženi a revizora
c) schvaluje rozpočet, zprávu o činností, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní 

zprávu;
d) rozhoduje o vyloučení člena;
e) určuje formy a konkretizaci činnosti pro další obdobi;
f) stanovuje výši členských přispévků;
g) rozhoduje o zániku sdružení.

a  vil
Výbor a předseda sdruženi, jednáni jménem sdruženi



1 ) Výbor sdruženi je tříčlenný, jeho funkčním obdobím je jeden rok. Ze svého středu voli předsedu 
sdruženi (ten může být zvolen i přímo členskou schůzí) a pokladníka. Činnost výboru sdružení řídi

2) Výbor sdruženi řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdru; 
přístupná členům sdružení. Výbor sdružení:

a) na nejbližší schůzi projedná véc. požádá-li o to člen sdružení;
b) připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné 

změny stanov, návrh citů další činnosti.

3) Předseda sdruženi je statutárním orgánem sdruženi a jedná jménem sdruženi. Osoby opravnéné 
jednat jménem sdruženi mohou udélit plnou moc k zastupování další osobé.

1) Kontroluje činnost sdruženi, především jeho hospodaření a plněni rozhodnuti členské schůze; 
jeho funkčním obdobím je jeden rok;

2) Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávu; tyto předkládá členské schůzi.

1) Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit příspěvky, dary. dotace a granty 
a budou používány na činnost sdruženi. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v 
souladu s cíli sdruženi (publikováni, služby...). Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s 
právnickou osobou pro finanční zajištěni svých aktivit.

2) Výdaje sdruženi jsou zaměřeny na uskutečňováni cílů sdruženi v souladu s formami činnosti 
podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.

předseda sdruženi.

čl. Vill 
Re/izorsd níženi

a. IX
Zásady hospodaření

čLX
Okolnosti zániku sdruženi

V  případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnuti členské 
schůze neziskové právnické osobé. jejíž cíle jsou blizké cilům sdružení.


