Stanovy občanského sdružení
Klub seniorů Vestec
Čl. 1.
Název a sídlo
Název: Klub seniorů Vestec
(dále jen sdružení)
Sídlo: Obecní úřad Vestec
Vestecká 3
252 42 Jesenice
Čl. 2.
Statut sdružení
1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
2. Sdružení je právnickou osobou.
Čl. 3.
Cíl a činnosti sdružení
1.Cílem sdružení je vytvářet podmínky pro činnost seniorů obce Vestec v oblasti
a) společenské
b) kulturní
c) sportovní
Čl. 4.
Členství
1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se
stanovami a cíli sdružení .
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 orgánu sdružení,
d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
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 valnou hromadou,
e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.
Čl. 6.
Zánik členství
Členství zaniká na základě oznámení člena sdružení o ukončení členství ve sdružení, dále úmrtím,
vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud se člen bez uvedení důvodů nezúčastní
třech po sobě jdoucích členských schůzí.
Čl.7.
Orgány sdružení
1. Nejvyšším orgánem sdružení je členský schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby
a) schválila případné změny stanov,
b) zvolila na jednoleté funkční období nejméně tříčlenný výbor sdružení, případně tento výbor
odvolala,
c) schválila správu o činnosti sdružení, správu o hospodaření za předcházející období,
d) určila koncepci činnosti sdružení na další období,
e) stanovila výši členských příspěvků,

f) schválila rozpočet sdružení na příští období,
g) zvolila čestné členy sdružení, rozhodla o vyloučení člena sdružení,
h) rozhodla o zániku sdružení.
2.Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor. Usnášeníschopné je pokud se zúčastní
nadpoloviční většina členů. Není – li členská schůze schopna se usnášet, svolá výbor sdružení
náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání. Toto opakování je
usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů.
3. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.
4.Činnost sdružení mezi členskými schůzemi řídí výbor, který si volí ze svého středu předsedu,
místopředsedu a pokladníka.
5.Jménem sdružení jedná jeho předseda,případně místopředseda.
Čl. 8.
Hospodařené sdružení
1.Sdružení hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou
schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty.Prostředky
vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti sdružení, řádně podložené účetními
doklady.
2.S výsledky hospodaření seznamuje výbor členy sdružení na každé členské schůzi.
3.V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě
s příbuzným předmětem činnosti.
Čl. 9.
Závěrečné ustanovení
1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. Stanovy byly schváleny na zakládající členské schůzi dne 23. 5. 2011.
3.Účinnosti nabývají dnem registrace sdružení u ministerstva vnitra ČR.

Vestec dne 23. 5. 2011.

