STANOVY
občanského sdružení Tvrz Bernartice, o.s.
Článek 1
Název, sídlo, působnost a charakter sdružení
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Název sdružení je: Tvrz Bernartice, o.s. (dále jen „sdružení“).
Sdružení má sídlo na adrese: Čestmírova 1, 140 00 Praha 4.
Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky – celé
sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou.
Sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 sb., o sdružování občanů.
Článek 2
Cíle činnosti

2.1.
2.1.

Sdružení je založeno k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany kultury a
památek.
Hlavním cílem sdružení je obnova, správa a propagace kulturní památky tvrz Bernartice zapsané
v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 44330/4-4542 (dále jen
„objekt“). Za tímto účelem bude sdružení ve spolupráci s vlastníkem objektu zejména
(a) provádět záchranné a rekonstrukčních práce,
(b) podílet se na financování těchto prací a dalších výdajů vzniklých v souvislosti se správou
objektu,
(c) vyvíjet činnost směřující k obstarání peněžních prostředků k realizaci výše uvedených
prací,
(d) rozšiřovat a prohlubovat vědomosti o historii objektu,
(e) propagovat objekt v médiích, zveřejňovat veškeré podstatné a zajímavé informace týkající
se jak historie tak současnosti objektu.
Článek 3
Členství

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

Členem sdružení se může stát fyzická osoba starší 15 let, která souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
Přihlášku ke členství přijímá předseda sdružení. O přijetí rozhoduje členská schůze svým hlasováním.
Členství vzniká dnem přijetí za člena členskou schůzí.
Členům přípravného výboru vzniká členství dnem provedení registrace sdružení (zakládající členové).
Předseda sdružení vede seznam všech členů sdružení.
Členství zaniká
(a) oznámením člena o vystoupení předsedovi sdružení,
(b) rozhodnutím členské schůze o vyloučení,
(c) úmrtím člena,
(d) zánikem sdružení.
Člen sdružení má právo
(a) účastnit se jednání členské schůze,
(b) volit orgány sdružení a být do nich volen,
(c) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení,
(d) podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení.
Člen má povinnost dodržovat stanovy sdružení a jednat v souladu s jeho cíli.
Z členství nevyplývá povinnost platit zápisné ani členské příspěvky.
Článek 4
Orgány sdružení

4.1.

Orgány sdružení jsou členská schůze a předseda sdružení.
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Článek 5
Členská schůze
5.1.
5.2.
5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

5.7.

Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení.
Členskou schůzi svolává předseda sdružení podle potřeby nebo požádá-li o to kterýkoliv člen sdružení,
minimálně však jednou ročně.
Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení. Nesejde-li se
usnášeníschopná členská schůze, svolá předseda sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve
než za 5 dní) 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.
Členská schůze
(a) schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto
rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení,
(b) volí předsedu sdružení,
(c) přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena,
(d) určuje úkoly a konkretizuje činnost pro další období,
(e) rozhoduje v otázkách hospodaření sdružení.
Z každé usnášeníschopné členské schůze musí být pořízen zápis jehož nezbytnou součástí jsou
(a) seznam všech na schůzi přijatých rozhodnutí,
(b) prezenční listina s podpisy přítomných členů.
Zápis vyhotovený podle bodu 5.6. je dokladem o rozhodnutích členské schůze a závazným
dokumentem pro činnost sdružení.
Článek 6
Předseda sdružení

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení.
Jménem sdružení dále jednají předsedou písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají
jménem sdružení samostatně.
Předseda je odpovědný za vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení v období mezi členskými
schůzemi.
Předseda připravuje podklady pro členskou schůzi.
Předseda přijímá přihlášky ke členství, oznámení o vystoupení ze sdružení a vede seznam členů
sdružení.
Předsedu volí členská schůze (první volba předsedy proběhne na ustavující členské schůzi zakládajícími
členy sdružení v nejbližším možném termínu po provedení registrace sdružení). Funkčním obdobím
předsedy sdružení jsou dva roky.
Článek 7
Zásady hospodaření

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit zejména dary fyzických a právnických
osob, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení.
Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení (publikování apod.)
Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení tak, jak jsou definovány těmito
stanovami.
Za hospodaření sdružení odpovídá předseda sdružení, který se řídí rozhodnutími členské schůze.
Článek 8
Zánik sdružení

8.1.

Zánik sdružení se řídí zákonem 83/1990 Sb.
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