
                 Srdce Jarošova, občanské sdružení 

                                                Stanovy  
 

Čl. 1. 

Název a sídlo 

Název:  SRDCE JAROŠOVA, občanské sdružení 

(dále jen „sdružení“) 

Sídlo: Jarošov nad Nežárkou 1, Jarošov, 378 41.  

 

Čl. 2 

Statut sdružení 

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. 

2. Sdružení je právnickou osobou. 

 

Čl. 3 

Cíl činnosti sdružení 

1.Posláním sdružení je zbudování odpočinkové zóny v centru obce Jarošov nad Nežárkou, což 

provede ve spolupráci s místními spolky, občany, právnickými osobami, nadacemi a obecním 

zastupitelstvem. 

 2.Sdružení má zájem  

 a)Podporovat  vzájemné soužití a otevřenou komunikace místních občanů   

 b)Informovat veřejnost o činnosti sdružení prostřednictvím např. veřejných setkání,           

tiskových zpráv, webových stránek, Jarošovského zpravodaje a ostatních médií.  

           c) Požadovat u příslušných orgánů státní správy, aby bylo předem informováno o všech 

 zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny 

 zájmy sdružení  

 d) Účastnit se správního řízení, při nichž mohou být dotčeny zájmy sdružení  

 3. Svých cílů bude dosahovat zejména 

 a)Organizováním sportovních, kulturních, a společenských  aktivit, uměleckých dílen či 

 vzdělávacích programů na podporu společenského života obce a dosažení svého poslání. 

            b)Usilováním o finanční, materiální a praktickou pomoc a podporu. 

            c) Vyhledáváním potencionálních partnerů,  

 d)Zviditelňováním  projektů. 

 e) Hospodařením  s vlastním majetkem i s majetkem, ke kterému má právo užívání. 

 4.Při realizaci svých cílů sdružení spolupracuje se subjekty podobného zaměření. 

                                                                  

                                                                            Čl. 4 

                                                                        Členství 

 

1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se  

stanovami a cíli sdružení. 

2.O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení. 



3.Členství vzniká dnem přijetí za člena. 

4.Dokladem o členství je potvrzení o členství vydané radou  

5.Členství zaniká: 

 a) vystoupením člena písemným oznámením radě 

 b) úmrtím člena 

 c) u právnické osoby jejím zrušením 

 d) zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze sdružení 

 e) zánikem sdružení 

6.Členství může být zrušeno rozhodnutím členské schůze z důvodu 

       a)závažného porušení povinností člena sdružení  

       b)jednání člena sdružení, které vážným způsobem poškozuje jméno a zájmy sdružení 

  c)nezájmu o činnost sdružení trvající déle než rok 

7.Zrušením členství nevzniká nárok na vrácení darů a příspěvků, které byly sdružení věnovány. 

                                    

                                                     Čl. 5 

                                      Práva  a povinnosti členů 

1. Člen sdružení má právo: 

            a) účastnit se jednání členské schůze, 

            b) volit orgány sdružení, 

            c) být volen do orgánů sdružení, 

            d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření, 

            e) být informován o akcích sdružení a účastnit se jich 

2. Člen má povinnost zejména: 

            a) dodržovat stanovy sdružení, 

            b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení, 

            c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení, 

            d) platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí, 

            e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení. 

                                                                 Čl. 6 

                                                   Orgány sdružení 

Orgány sdružení jsou: 

a) členská schůze, 

b) rada sdružení, 

c) předseda, 

d) revizor 

  

                                                               Čl. 7 

                                                    Členská schůze 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení. 

2. Členskou schůzi tvoří všichni členové sdružení, každá právnická osoba je zastupována jedním 

delegátem. 

3. Členskou schůzi svolává rada sdružení podle potřeby, nejméně však 1x ročně. Rada svolá 

členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně polovina všech členů sdružení nebo revizor. Rada 

je povinna písemně oznámit konání členské schůze nejméně 14 dní předem. 

 



4. Členská schůze zejména: 

            a) rozhoduje o změnách stanov sdružení, 

            b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet a            

            roční závěrku hospodaření, 

            c) volí členy rady sdružení a členy revizní komise (revizora) sdružení, 

            d) rozhoduje o počtu členů rady sdružení, 

            e) rozhoduje o zrušení členství, 

            f) rozhoduje o zrušení sdružení. 

g) schvaluje výši ročního příspěvku pro členy právnické i fyzické osoby. 

 

5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Nesejde-li 

se nadpoloviční většina členů, je členská schůze usnášeníschopná po 30 min od zahájení. 

6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. 

7.  Členská schůze 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 členů sdružení. 

8.Členskou schůzi vede předseda členské schůze, kterým je buď předseda rady, nebo jím určený 

 zástupce. 

 

                                                          Čl. 8 

                                                Rada sdružení 

1. Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.    

Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními členské schůze. 

2. Členství v radě vzniká volbou na členské schůzi na základě návrhu některého ze členů. 

3. Rada má nejméně tři členy. 

4. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti jím určený člen rady, nejméně 2x  ročně. 

5. Rada zejména: 

            a) volí ze svých členů předsedu 

            b) koordinuje činnost sdružení 

            c) svolává a zajišťuje členskou schůzi 

            d) zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze 

            e) rozhoduje o přijetí za člena sdružení 

            f)zabezpečuje řádné hospodaření s majetkem sdružení 

6. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. 

7. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 

8. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu čtyř měsíců nesejde usnášeníschopná 

členská schůze, přebírá její pravomoci rada. 

9.Funkční období členů rady sdružení je dvouleté. Opětovné zvolení je možné. 

10.Každý člen rady je oprávněn jednat jménem sdružení samostatně. 

11.Členství v radě je neslučitelné s prací revizora. 

 

                                               Čl. 9 

                                                       Předseda 

1.Zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem a je oprávněn ke všem právním úkonům jménem 

sdružení. 

2.Rozhoduje o běžných záležitostech sdružení. Rozsah pravomocí předsedy stanoví rada. 

3.Předsedu volí rada sdružení, funkční období je dvouleté, opětovné zvolení je možné. 



4.Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady a plynulý chod sdružení. 

5.Zodpovídá za účetní evidenci nebo k tomu pověří člena rady či profesionálního pracovníka. 

6.Předseda připravuje podklady pro jednání rady sdružení. 

7.Svolává a řídí jednání rady. 

8.Řídí činnost rady. 

 9.  Podepisuje za sdružení a to tak, že k napsanému nebo otištěnému názvu sdružení připojí svůj                  

podpis.                

 10.Nesmí být členem revizní komise  

11.Jeho funkce zaniká, pokud je odvolán radou sdružení nebo se funkce předsedy vzdá písemně      

do rukou rady  

                                                             Čl. 10 

                                        Revizor sdružení 

1. Revizor kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření,upozorňuje radu  na zjištěné 

nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Jeho funkční období je dvouleté, opětovné zvolení 

je možné.  

2. Funkce vzniká volbou na členské schůzi na základě návrhu některého ze členů. 

3. Revizor připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy, tyto předkládá členské schůzi. 

4.Provádí kontrolu hospodaření minimálně dvakrát ročně  

 

                                                            Čl. 11 

                                                   Zásady hospodaření 

1. Sdružení hospodaří především s movitým majetkem. 

2. Zdroji majetku jsou zejména: 

            a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob, 

            b) příjmy z případné (příležitostné) činnosti při naplňování cílů sdružení, 

            c) členské příspěvky 

3. Za hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá členské schůzi 

zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky. 

4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného radou 

 

                                                                  Čl. 13 

                                                              Zánik sdružení 

1. Sdružení zaniká: 

            a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě  rozhodnutí 

členské schůze, 

            b) rozhodnutím Ministerstva vnitra. 

2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu 

majetkového vypořádání. 

  

                                                                  Čl. 14 

                                                   Závěrečná ustanovení 

1. Rada sdružení může po projednání s členskou schůzí vydat vnitřní směrnice sdružení. 

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

 



V Jarošově nad Nežárkou, dne 9.3.2009 

 

Přípravný výbor: 

Adéla Strojková, Jarošov 1                 

Helena Ľuptáková, Jarošov 189          

Marcela Stoklasová, Jarošov 74          

Zdeněk Král, Jarošov 109                   

Pavla Králová, Jarošov 109                 

Ivana Neumannová, Jarošov 115        

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 


