Stanovy občanského
sdru žení
čt.t.

Název a sídlo
Název: občanské
sdruŽeníAktivios (dálejen,,sdružení..)
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Sídlo: Palackého460,33401 Přeštice
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Statut sdružení
je dobrovolné,nezávislé,sdružující
Sdružení
členyna zžkladěspolečnéhoi'aj'ťf.ffi
právnickouosobou,jejížprávnípostaveníse řídí zákonem83l|99OSb. o sdružováfuob&l}fui
\Jí
znění,dalšímiobecnězávaznýmipředpisya těmitostanovami.
\

cl.3
Cíl činnosti
sdružení

\rio

Cílem sdružení je podílet se na uskutečňovánízáméni a naplňoviání zá4mt, které vlpaznéji
ovlivní kvalitu života obyvatel regionu, tvorbě area|izaci integrovaných strategiírozvoje venkóvského
regionu a véstúčastníky
partnerstvína místníurovni k vyššímuvylžítípotenciálu jejich uzemí.Poslríním
sdruženíje předevšímpodněcovat a podporovat inovačnízavádění arcalízaci investic v rámci místních
strategií pro taemí, které se vyznačuje dostatečnousoudržností,objemem lidských, finančních a
ekonomických zdrojů, jež umožňujívývořit životaschopnou rozvoiovou strategii. SdnrŽení se bude
zasazovat o naváaÍni nadregionálních a mezinároďnich parbrerstvía propagaci regionu.
Za tímto účelembude sdruženíusilovat o zaváděni nových forem zlepšování kvality životave
venkovských oblastech, posilování ekonomickéhoprostředí,místníhospodářský rozvoj a zhodnocování
přírodníhoa kulturního dědictví, a tím zlepšeníorganizačníchschopnostívenkovskéhoregionu. Sdružení
se stane administrátorem grantů a Íinančníchpodpor pro dosaženítohoto rozvojového cíle, bude'
prosazovat ochranu společných zájmi a zajišťovatprostředky k prosazovaní společných zárnérŮ'Za
předmět činnostise povaŽujíi takovéakce a aktivity, kterése z objektivních důvodůnetýkajívšechčlenů
sdružení,jsou všakv souladu se zá4my azátměry sdružení.
Konkrétněbude sdruženídosahovat svých cílůsoučinnostípři zpracováni arca|izaciregionálních
rozvojových projektových záměru a realizací vlastních projektů, při administraci podprojektů pro
naplnění vlastních projektových zámérů'sdružení( např. forma rcalízace LEADER), sottčinnostíse
samosprávou regionu při posuzovaní projektů, koordinací projektů a produktů zarĚřených k rozvoji
regionu, účastí
na koordinaci propagace regionu ajeho prezentaci, osvětovou a neperiodická publikační
činností,spoluúčastí
na facilitaci komunitního planovanív regionu apod'
Sdruženípracuje nabázi místníhopartnerství;místníakčnískupina ( z?'ráceně ,, MAS..) se vŽdy
musí skládat zvyváženého a reprezentativníhovýběru partneru zrttzných socio-ekonomických sektorů
daného uzemí. Na úrovni rozhodování ( programový výbor a výběrová komise) musí vŽdy tvořit
soukromý sektor minimálně 50 % místrríhopartnerství,veřejný sektor méně neŽ 5OoÁ. Ve struktuře
MAS se ustanovíodbomý programový výbor, výběrová komise, monitorovací a hodnotícíkomise: bude
systémově definován účetní,sekretariát, manažer programu resp. projektu popř. facilitátor. MAS
provádí jednotně evidenci o projektech a jejich výběru v rozsahu: registrace projektu, administrativní
kontrola, posouzení přijatelnosti, bodování projektu, výsledky výběru výběrové komise, výsledky
schvalováni zprogramového výboru a valnéhromady sdružení.
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členství
1. Členem sdruženímohou bý fyzické osoby a právnické osoby, které
sdružení.

2 . o přijetízačIenasdružení
přihláškyrada sdružení.
rozhodujenazákladěpísemné
Členstvívzniká
je potrrzenirydanéradousdružení.
dnempřijetízač|ena.Doklademčlenství
J.

Členstvízaniká:
a) vystoupenímčlenapísemn;irrn
oznámenímradě,
b) úmrtímčlena,
c) u právnickéosobyjejímzrušením,
d) zrušenímčlenstvína základě rozhodnutívalnéhromady z důvodu závažnéhoprovinění
proti stanovámobčanského
sdružení
,
e) zátlkemsdružení.

čt.s

Práva a povinnostičlenů
1.

Člensdruženímáprávo:
a) podíletse na činnostisdružení
a účastnit
se akcí,kterésdruženipořádá,
b) volit orgánysdružení,
( od 18 let)'
c) bý volen do orgánůsdružení
d) obracetse na orgány sdružení
s podnětya stížnostmi
a žáďato jejich vyjádření,poŽadovat
informaceo činnostisdruŽení,
e) dalšíze stanovvyplývajícipráva.

2.

Členmá povinnostzejména:
a) dodržovatstanovysdružení,
b) aktivněse podíletna plněnícílůsdruŽení,
c) svědomitěvykonávatfunkcev orgánechsdružení,
příspěvkyve výšistanovené
d) platit členské
valnouhromadou,
e) dbátnato, aby nebyly poškozoványzájmy a dobréjménosdružení,
povinnosti.
Í) dalšíze stanovv1pl;ývající

čt.o

orgány sdružení
orgány sdruženíjsou:
a) va|náhromada,
b) rada sďraženi,
c) předseda.
čl.l
Valná hromada
Valná hromada je nejvyššímorgiínemsdružení.Valnou hromadu tvoří všichni členovésdružení
starší18 let.
Valnou hromadu svolává sdruženípodle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.Rada svolá
2.
valnou hromadu vždy,když o to požádánejméněpolovina členůsdružení.
1.

,''.".ť ,
3. Valná hromadazejména..
schvalujestanovya rozhoduj.i",.4
a) rozhodujeo cí1echa činnostisdružení,
sdruŽení.
\
a výběrprojektu,
b) schvalujestrategiirozvoje a zimérysdružení
období,vyročnízprávu sdruŽení,
c) schvalujeúkoly sdruženípro příslušné
závěrkuhospodďení,
d) volíčlenyrady sdružení,
rady sdružení,
e) rozhodujeo počtučlenů
tt

0 rozhoduje o zrušeníčlenství,
g) rozhoduje o sloučenísdruženínebo dobrovolnémrozpuštěnísdružení.
4. Valna hromadaje usnášeníschopná,je-li přítomnanadpolovičnívětšinavšech členů.
5 . Každýčlenmá jeden hlas. Hlasy všechčlenůjsou rovné.
6 . Valná hromada rozhoduje na zák\adéhlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá
jestliže pro něj
většinapřítomných člení' Rozhodnutí o změně stanov a o zrušenísdruženíje přijato,
hlasují alespoň dvě třetiny všech členůsdružení.

čt.s

Rada sdružení
kteý za svou činnostodpovídávalnéhromadě.Rada
je qýkonn1imorgánemsdruŽení,
1. Rada sdružení
řídíčinnostsdruženív obdobímezízasedtnímivalnéhromady.
2, Členstvív radě vzniká volbou na valnéhromaděna zák|adénávrhu některéhoze členů'Rada má
nejméně3 členy.
nejméně3x ročně.
místopředseda,
3. Rádu svolávápředseda,v jeho nepřítomnosti
4. Radazejména:
předsedua místopředsedu,
a) vo\íze svých členů
říriíprovozníčinnostsdruŽenía jednájeho jménem,
b) koordinuječinnostsdružení,
c) svolává valnou hromadu,
d) zpracovávápodkladypro rozhodnutívalnéhromady,
valnéhromady,
usnesením
e) plníúkolyu|ožené
0 rozhodujeo přijetí začIenasdružení.
můžeradazÍíditkancelářsdruŽení.
činnostisdružení
5. K zajištění
a výšijejich odměn
6. Radá rozhodujeo způsobuodměňovávnífunkcionffi sdružení
většinavšechjejích členů.Rada rozhoduje
jeJi přítomnanadpoloviční
7' Rada je usnášeníschopná,
Při rovnostihlasůrozhodujehlas předsedy.
většinoupřítomnýchčlenů.
nadpoioviční
valná
8' Jestližese přes opatoůno nejménědvojísvolanív pruběhu2 měsícůnesejdeusnášeníschopná
hromada,přebírájejípravomocirada.

&q

Předseda
jedná jeho jménem, přijímá
1' Předseda nap1ňuje rozhodnutí rady a zastupuje sdruženínavenek,
sdružení.
zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o béžných zá|ežitostech
V nepřítomnostipředsedu zastupuje místopředseda.
2. Předsedu volí rada sdružení.
evidence a plynulý chod sdružerrí'
3. Předsedaje odpovědný zaplnénírozhodnutiraý, vedeníúčetní
Předseda připravuje podklady pro jednaní rady sdružení.

čt.to

Zásady hospodaření
majetkem.
i
nemovit;ýrrn
hospodařís moviqfon
1. SdruŽení
2. Příjmy sdruženítvoři zqména:
příspěvky,
a) členské
podpory a dotace,
gtanty,příspěvky,
subvence,
b)

c) dary a příspěvky sponzorů- právnických a ýzicLých osob
d) qimosy z nemovitéhoa movitéhomajetku,
3. Výdaje sdruŽenímohou fuoři zejména:
a) mzdy a odměny za činnost vy'konanou pro sdružení
b) provozní výdaje za s|užby amateiá|
c) příspěvky adary neziskoqirrn orgatizacim
d) jiné nezb5rtné
nutnévýdaje v souladu se schválen;irmrozpočtem

'-l-i?

4. Za hospodaření sdruženíodpovíďá raďa sdružení,která každoročněpředkládá valné hromadě
zprávu o hospodďení, včetněúčetnízávěrky.
5. Hospodďení se uskutečňujepodle ročníhorozpočtuschválenéhovalnou hromadou.

Čt.tt
Zánik sdružení

1. Sdružení
zaniká:
a) dobrovolnýmrozpuštěním
nebosloučením
s jiným sdružením
nazák|aděrozhodnutí
valné
hromady,
b) rozhodnutímMinisterstvavnitra.
2' Zan1ká-|isdruŽenídobrovolným rozpuštěním,
rozhodne současněvalná hromada o způsobu
majetkovéhovypořádaní.

čt.tz

Záyérečnáustanovení
SdruŽenímůžena zák|adě rozhodnutívalné hromady vydat organizační
a jednací řád sdruženia
příspěvkovýŤád'
Ty.tostanovynab,1va3i
účinnosti
dnemregistraceu iVíinisterstva
vnitra ČR..

Přípravnývýbor:
1.Ing.PetrHodan,trvalebytem5. Května722,33401 Přeštice,rod.č.45O510!O7O
2' MiroslavČepický,
trvalebyem Horšice84, 3340t Přeštice'rod.č.4712041022
3. Ing.HanaBouchnerová,trvalebýem Nezdice 68,33401 Přeštice'rod.č.64551310275
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