STANOVY
Sdružení pro rozvoj lokality „Za Rybníkem“ – Jesenice u Prahy

Tyto Stanovy upravují vznik a činnost Sdružení pro rozvoj lokality „Za Rybníkem“ – Jesenice u
Prahy a stanoví závazné postupy a pravidla pro organizační a provozní záležitosti Sdružení.
Znění stanov a jejich změny stanoví plenární zasedání. Pro schválení stanov a jejich změn je třeba
kvalifikované většiny.

I.
Název a sídlo
Sdružení ponese název Sdružení pro rozvoj lokality „Za Rybníkem“ – Jesenice u Prahy, dále v textu
Stanov jen Sdružení.
Sídlem Sdružení je Jesenice u Prahy, Praha – Západ, Za Rybníkem 665, 252 42.

II.
Cílem činnost
Cílem činnosti Sdružení je:
- zasazení se o urychlenou dostavbu a zprovoznění inženýrských sítí, komunikací, veřejného
osvětlení, telekomunikací a celkové kultivaci a rozvoji lokality „Za Rybníkem“ v nově vznikající
části Jesenici u Prahy,
- kontrola dodržování právních předpisů orgány obecního úřadu Jesenice i jiných orgánů veřejné
správy, vztahujících se k dané lokalitě, a osob působících v dané lokalitě,
- ochrana ústavně zaručeného práva na příznivé životní prostředí v dané lokalitě.

III.
Členství ve Sdružení, práva a povinnosti členů
Sdružení je otevřenou institucí, jejímiž členy se mohou stát fyzické osoby, které mají vlastnický či
budoucí vlastnický vztah k nemovitostem v uvedené lokalitě a zájem o celkový rozvoj dané oblasti.
Členství vzniká:
-

založením Sdružení v případě zakládajících členů
přijetím nového člena kvalifikovanou většinou plenárního zasedání po písemném přihlášení
žadatele o členství ve Sdružení a zaplacením členského příspěvku 500,- Kč.

Členství zaniká:
-

vystoupením člena ze Sdružení – každý člen sdružení má právo na vystoupení ze Sdružení
zánikem Sdružení
vyloučením – člen Sdružení může být na návrh kteréhokoli člena Sdružení vyloučen, jestliže
se dopustí jednání, které závažným způsobem nebo opakovaně ohrožuje zájmy Sdružení
zakotvené ve stanovách nebo dobrou pověst Sdružení. O vyloučení člena rozhoduje plenární
zasedání kvalifikovanou většinou.

Členové Sdružení mají zejména právo:
- být podrobně a průběžně informováni o činnosti Sdružení, přitom však být vázáni
mlčenlivosti vůči třetím osobám
- podílet se na rozhodování o činnosti Sdružení podle Stanov
- hlasovat na schůzích plenárního zasedání
- volit členy orgánů sdružení
- být voleni členy orgánů sdružení
Členové Sdružení jsou zejména povinni:
- jednat v zájmu Sdružení a v souladu s jeho Stanovami
- zaplatit členské poplatky určené plenárním zasedáním
Sdružení vede Seznam členů sdružení. Každému, kdo doloží vážný zájem vstup do Sdružení, bude
umožněno do nahlédnout do Seznamu členů sdružení.

IV
Orgány Sdružení
Orgány Sdružení jsou:
1.
2.
3.
4.

Plenární zasedání
Řídící výbor – tříčlenný
Přípravný výbor
Revizní komise

1/ Plenární zasedání
Plenární zasedání členů je nejvyšším orgánem Sdružení a tvoří je všichni jeho členové. Do jeho
působnosti patří:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

schvalování stanov a jejich změn
přijímání nových členů
rozhodnutí o zrušení členství
rozhodnutí o zrušení Sdružení
jmenování a odvolání členů Řídícího výboru Sdružení
jmenování a odvolání členů revizní komise
určování členských poplatků
schvalování programu činnosti Sdružení
další záležitosti, které si plenární zasedání určí

Hlasování:
Pro rozhodování v orgánech Sdružení platí tyto zásady:
- každému členu Sdružení náleží jeden hlas
- hlasuje se veřejně
- jako prostá většina se rozumí nadpoloviční počet hlasů přítomných členů, jako kvalifikovaná
většina se rozumí nejméně dvoutřetinový počet hlasů přítomných členů
- v případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího
O záležitostech uvedených většinou.ad a) až d) a g) rozhoduje plenární zasedání kvalifikovanou
většinou, o ostatních záležitostech rozhoduje prostou většinou.
Plenární zasedání Sdružení se schází minimálně čtyřikrát ročně. Na každé plenární zasedání jsou
vždy pozváni všichni členové Sdružení jakož i členové Řídícího výboru Sdružení.
Pozvánka na plenární zasedání zpravidla obsahuje:
- místo, datum a hodinu zasedání
- rámcový pořad jednání
Pozvánka na plenární zasedání se uveřejňuje na webových stránkách
http://sweb.cz/jesenicezarybnikem zpravidla pět dnů předem.
Pořad jednání plenárního zasedání může být prostou většinou měněn či doplňován.
Na počátku zasedání je zvolen předseda zasedání a ověřovatel zápisu. O průběhu zasedání
a o přijatých usneseních je vyhotoven zápis, který podepíší předseda a ověřovatel. Rozesílání
pozvánek, organizační a technické záležitosti plenární zasedání zajišťovat Řídící výbor.

2/ Řídící výbor
Pro řídící základních záležitostí Sdružení a naplňování vlastního předmětu jeho činnosti v době mezi
plenárními zasedáními ustavuje plenární zasedání Řídící výbor.
Řídící výbor tvoří předseda, místopředseda a hospodář Sdružení.
Řídící výbor řeší zejména tyto záležitost:
-

posuzuje přihlášky o členství ve Sdružení a předkládá je plenárnímu zasedání ke schválení
posuzuje návrhy na zrušení členství ve Sdružení a předkládá je plenárnímu zasedání
posuzuje dokumenty připravované na pořad plenárního zasedání
rozhoduje o svolání mimořádného plenárního zasedání Sdružení
řídí činnost sdružení ve věcech, které nejsou svěřeny plenárnímu zasedání

Zasedání a konkrétní činnost Řídícího výboru se řídí jeho vlastním programem. Na určité místo a
termín svolává Řídící výbor jeho předseda.
Řídící výbor Sdružení přijímá rozhodnutí prostou většinou hlasů jeho členů. Při rovnosti hlasů je
rozhodující hlas předsedy. O jednání a přijatých usneseních Řídícího výboru je vyhotoven zápis,
který podepíše jeho předseda.
3/ Přípravný výbor
Tříčlenný přípravný výbor v čele s pověřeným členem přípravného výboru je oprávněn jednat a
vystupovat jménem Sdružení až do vzniku výše uvedených orgánů Sdružení.

V.
Zastupování Sdružení, uzavírání závazků, podpisová práva
V období do vytvoření orgánů Sdružení je jeho jménem oprávněn jednat a vystupovat vůči ostatním
subjektům pověřený zmocněnec přípravného výboru Sdružení.
Za sdružení jedná navenek a podepisuje samostatně předseda sdružení nebo společně místopředseda
s hospodářem.

VI.
Zásady hospodaření
Sdružení neprovozuje podnikatelkou ani jinou výdělečnou ani jinou výdělečnou činnost a jeho cílem
není dosahování zisku.
Příjmy Sdružení tvoří členské příspěvky členů, granty, účelové dotace a dary.

VII.
Vznik a zánik Sdružení
Sdružení se zakládá na dobu neurčitou.
Sdružení zanikne:
- rozhodnutím o zrušení plenárním zasedáním
- při tak podstatném snížení počtu členů, klesne-li jejich počet pod 5.

VIII.
Závěrečná ustanovení
Pokud ve Stanovách Sdružení není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy členů příslušnými
ustanoveními zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

V Praze dne 22.7.2002

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
členové přípravného výboru

