Stanovy občanského sdružení
BRDY( ČR) – žijme lépe
I.
Název a sídlo
1. Název občanského sdružení je: BRDY(ČR) – žijme lépe (dále ve stanovách jen
"sdružení")
2. Občanské sdružení BRDY(ČR) - žijme lépe, ve zkratce pak s názvem „BRDY(ČR)“
3. Občanské sdružení BRDY(ČR) má sídlo v Trnové, Praha-západ
4. Sdružení sídlí na adrese: Trnová 203, 252 10 Mníšek pod Brdy
II.
Charakter sdružení
1. Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických
osob, vzniklým podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění,
které spojuje zájem o historii, přírodu, kulturu, ekonomiku, veřejnou správu a
současné dění v oblasti Brd a na území České republiky.
2. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva, s celostátní působností.

III.
Základní cíle sdružení
1. Základními cíli sdružení jsou zejména:






Mapovat situaci obyvatelů, jejich ekonomické podmínky a z nich vyplývající
podmínky ve vztahu k přírodě, historii, vědě a kultuře.
Přispívat k rozvoji, šíření a koordinaci aktivit, napomáhat v aktivitách, hájit zájmy a
zastupovat subjekty při řešení jejich zájmů.
Usilovat o spolupráci a spoluvytvářet podmínky pro rozvoj vzdělávacích, kulturních,
hospodářských, podnikatelských a uměleckých kruhů.
Vyhledávat, aktivizovat a podporovat síly k naplňování tohoto cíle.
Ve spolupráci s příslušnými orgány státní správy ČR napomáhat řešení problémů.
IV.
Formy činnosti sdružení

1. Formami činnosti sdružení jsou zejména:






poradenská činnost
sdružování a zastupování členů
konference, semináře, setkávání, prezentace, společenské akce
vzdělávací akce (přednášky, semináře, krátkodobé kurzy),
publikační, informační, a popularizačně-reklamní činnost
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péče o památky, mající přímou souvislost s předmětem činnosti
péče o přírodu, mající přímou souvislost s předmětem činnosti
V.
Členství ve sdružení

1. Zakládajícími členy sdružení jsou:
 Ing. Slavomír Rozman, bytem Trnová 203, 252 10 Praha-západ, r.č. 681230/6358
 Prof. Mgr. Miroslav Vojtěchovský, bytem Ke Strašnické 15/2402, 100 00 Praha 10 –
Strašnice, r.č. 470729/115
 Libuše Hronková, bytem Trnová 37, 252 10 Praha-západ, r.č. 625212/1183
 Alexandr Kopeckij, bytem Karolíny Světlé 35/328, 110 00 Praha 1, r.č. 510626/160
 Mgr. Petr Hanyk, bytem Dukelská 372, 572 01 Polička, r.č. 740724/3492

2. Členství zakladatelů sdružení nemůže zaniknout vyloučením.
3. Členem sdružení může být každá fyzická osoba i právnická osoba, která souhlasí s
jejími stanovami, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů společnosti.
Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky. Fyzická osoba
musí být starší 15 let. Přijetí člena se sděluje písemně. Sdružení vede evidenci členů.
4. Vedle aktivních členů se mohou stát fyzické i právnické osoby čestnými členy
sdružení. Čestným - VIP členem, může být navržen každý, kdo významným způsobem
projeví zájem o spolupráci, koná v souladu se stanovami a přispěl nebo přispívá
k rozvoji vztahů. Čestný člen nemá žádné povinnosti ani práva, vyjma těch, která mu
stanovy výslovně přiznávají. O jmenování čestným členem rozhoduje výkonná rada.
5. Člen sdružení má právo:





zúčastnit se valné hromady, každý člen - fyzická osoba má jeden hlas, počet hlasů
člena - právnické osoby určuje valná hromada sdružení. Čestní tzv. VIP členové
sdružení mají hlas poradní při hlasování valné hromady, tzn. má právo před
hlasováním doporučit valné hromadě, jak má ve věci hlasovat a po jeho vyjádření už
nesmí žádný člen valné hromady nic k věci doplňovat. Je-li VIP člen zvolen za člena
výkonné rady, získává tímto možnost hlasovat na valné hromadě jako běžný člen
sdružení. Za právnickou osobu hlasuje statutární zástupce nebo písemně pověřený
zástupce. Fyzická osoba hlasuje osobně nebo prostřednictvím jím písemně notářsky
ověřenou plnou mocí pověřeného zástupce.
být volen do orgánů sdružení, vyjadřovat se k činnosti sdružení a jeho orgánů, podávat
návrhy a klást otázky,
být informován o veškeré činnosti sdružení, podílet se na ní a využívat všech výhod,
plynoucích z členství ve sdružení.

6. Člen sdružení má povinnost:
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dodržovat stanovy, plnit usnesení valné hromady, dozorčí rady a jejich operativních
rozhodnutí
ve stanovené výši a lhůtě platit stanovené členské příspěvky
aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné
kroky, které by byly rozporu se zájmy sdružení
účastnit se zasedání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce

7. Sdružení je oprávněno vůči svému členovi uplatnit níže uvedené sankce, pokud jeho
činnost bude v rozporu se stanovami a zájmy sdružení:



napomenout člena sdružení, napomenutí provede písemně výkonná rada sdružení
vyloučení ze sdružení – na návrh výkonné rady rozhodne valná hromada

8. Členství ve sdružení zaniká:






vystoupením - vystoupení člena sdružení se realizuje doručením oznámení o
vystoupení předsedovi sdružení
vyloučením - o vyloučení rozhoduje valná hromada
zánikem člena - právnické osoby
úmrtím člena - fyzické osoby
zánikem sdružení

9. Veškeré vypořádání vůči členovi, který ukončil členství, proběhne do tří měsíců od
potvrzeného ukončení členství.

VI.
Organizační uspořádání
1. Strukturu sdružení tvoří:







valná hromada
výkonná rada
předseda
výkonný tajemník
sekretariát sdružení
dozorčí rada

2. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří ji všichni členové sdružení.
Valnou hromadu svolává nejméně jednou ročně předseda sdružení. Valná hromada se
sejde také, požádá - li o to písemně nejméně jedna třetina členů sdružení nebo
výkonná rada, a to nejpozději do čtrnácti dnů od požádání.
3. Rozhodnutí valné hromady se přijímá hlasováním. Valná hromada je usnášení schopná
pouze tehdy, jsou-li přítomni členové s nadpoloviční většinou hlasů. Rozhodnutí je
přijato, pokud je pro návrh nadpoloviční většina všech přítomných hlasů. Program
jednání musí být součástí pozvánky na jednání valné hromady, jednání řídí obvykle
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pověřený člen výkonné rady. Zápis z jednání podepisuje předseda a dva ověřovatelé a
zasílá se všem členům sdružení.
4. Valná hromada má následující pravomoci:








rozhoduje o členství ve sdružení
jmenuje výkonnou radu a předsedu, funkční období volených orgánů je dvouleté
schvaluje výroční zprávy a koncepci hospodaření sdružení
doplňuje a mění stanovy sdružení
stanovuje členské příspěvky
hlasuje o přítomnosti veřejnosti na svém jednání
valná hromada si může rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech přítomných hlasů
vyhradit právo rozhodovat o věcech, o kterých jinak rozhodují jiné orgány sdružení

5. Výkonná rada řídí sdružení mezi jednáními valné hromady. Tvoří ji předseda,
místopředsedové, výkonný tajemník a další členové jmenovaní valnou hromadou.
Členové výkonné rady si zvolí ze svého středu místopředsedy a tajemníka. Maximální
počet členů výkonné rady je sedm a opakované zvolení do funkce není vyloučeno.
Výkonná rada se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za dva měsíce,
předseda svolá schůzi na požádání kteréhokoliv člena. Z jednání se pořizuje zápis.
6. Výkonná rada :




rozhoduje o všech záležitostech sdružení, pokud nejsou v kompetenci valné hromady
připravuje jednání valné hromady
kontroluje činnost výkonného tajemníka a jim řízeného sekretariátu a případných
dalších pracovníků sdružení

7. Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení. Kontroluje, jak jsou vykonávána
rozhodnutí valné hromady a dohlíží na hospodaření sdružení. Dozorčí rada dohlíží
zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými sdružení a na to, zda
je hospodaření v souladu s rozpočtem.
8. V případě, že dozorčí rada zjistí nedostatky, je oprávněna požádat předsedu o svolání
valné hromady. Takto svolaná valná hromada musí projednat připomínky dozorčí rady
a přijmout zásadní opatření k jejich nápravě.
9. Dozorčí rada má 3 členy a je volena valnou hromadou. Dozorčí rada se volí tajnou
volbou a její členové mají mandát na 3 roky. Opakované zvolení do funkce není
vyloučeno. Členové rady zvolí ze svého středu předsedu dozorčí rady.

VII.
Rozhodování mimo orgány sdružení
1. Níže upravené hlasování per rollam je možné použít při rozhodování všech orgánů
sdružení uvedených v čl. VI. odst.1 těchto stanov (dále jen „orgán sdružení“).
2. Členové sdružení mohou rozhodovat z důvodů neodkladnosti, hospodárnosti nebo z
jiných závažných důvodů nebo v případě, že daná věc měla být projednána na řádně
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svolaném jednání kteréhokoli orgánu sdružení, který nemohl rozhodovat, protože
nebyl usnášeníschopný, i mimo jednání orgánu sdružení.
3. Členové orgánu musí být informováni o tom, že bude probíhat rozhodování mimo
daný orgán sdružení alespoň deset dní předem písemnou pozvánkou a současně
vyvěšením oznámení o konání rozhodování mimo daný orgán na webových stránkách.
Oznámení musí obsahovat datum zahájení hlasování a datum ukončení hlasování.
Oznámení dále musí obsahovat předmětné usnesení, případně čeho se má rozhodování
týkat a kde je možné se s usnesením a případně jeho přílohami seznámit.
4. K platnosti usnesení je třeba, aby na každém hlasovacím archu bylo v záhlaví uvedeno
označení „Hlasovací arch“ a bude-li archů více i nezaměnitelné pořadové číslo
každého archu a celkový počet archů. V záhlaví dále musí být uveden plný název
sdružení a přesné znění přijímaného usnesení. Záhlaví také musí obsahovat datum,
kterým je hlasování zahájeno, a datum, označující poslední den lhůty, ve které ještě
může být hlasování uskutečněno. Hlasovací arch nebo archy musí dohromady
obsahovat úplný seznam všech členů orgánu, přičemž každý člen musí být v
hlasovacím archu náležitě označen /identifikován/ a dále u každého člena musí být
ponechán dostatek místa, aby bylo možno připojit vyjádření souhlasu či nesouhlasu
datum a podpis(y).
5. Kterýkoli člen orgánu sdružení je kdykoliv oprávněn navrhnout danému orgánu, aby
bylo rozhodováno mimo jednání orgánu sdružení. Orgán sdružení návrh projedná a
pokud jej schválí, stanoví datum hlasování, přičemž lhůta pro rozhodování mimo
orgán sdružení nesmí být kratší třiceti dnů, a určí způsob, jakým bude hlasování
probíhat.
6. Pro hlasování platí přiměřeně ustanovení o hlasování v daných orgánech sdružení,
přičemž samotné hlasování probíhá tak, že hlasující člen připíše ke svému jménu na
hlasovacím archu výraz „souhlasím“ nebo „nesouhlasím“ (nebo svou odpověď
vyznačí v takto označené kolonce křížkem), datum, kdy tak učinil, a uvedené stvrdí
svým vlastnoručním podpisem. Zastoupení, při tomto způsobu rozhodování, je možné
pouze na základě úředně ověřené plné moci, přičemž tato plná moc nebo její úředně
ověřená kopie tvoří přílohu k rozhodnutí mimo shromáždění.
7. Rozhodování je ukončeno a nabývá platnosti a účinnosti (není-li účinnost v usnesení
odložena) posledním dnem lhůty uvedené v záhlaví hlasovacího archu nebo dnem
připojení posledního podpisu člena orgánu sdružení
VIII.
Hospodaření sdružení
1. Zdroje prostředků sdružení k zajištění jejího hospodaření jsou:
- příspěvky členů
- granty, dotace, subvence, dary
- jiné příjmy
2. Koncepci hospodaření podle rozpočtu sdružení schvaluje valná hromada.
3. Sdružení vede předepsaným způsobem podvojné účetnictví, sestavuje roční účetní
výkazy a daňové přiznání. Po skončení hospodářského roku podává předseda výkonné
radě zúčtování hospodářského roku. O výsledku kontroly předkládá výkonná rada
zprávu valné hromadě sdružení.
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4. Prostředky jsou používány na krytí:



administrativně - správních výdajů orgánů sdružení
služeb a prací a dalších nutných nákladů k činnosti sdružení

IX.
Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení
1. V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden
na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům
sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace,
rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy sdružení.

X.
Závěrečná ustanovení
1. Jménem sdružení jedná její předseda. Namísto předsedy mohou jménem sdružení
jednat i místopředsedové nebo členové výkonné rady na základě předsedova
písemného zmocnění. Není-li funkce předsedy obsazena, do doby řádného zvolení
nového předsedy jedná a podepisuje jménem sdružení místopředseda určený zbylými
členy výkonné rady.
2. Sdružení zanikne rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech hlasů sdružení. V případě
zániku sdružení provede likvidaci jeho majetku komise schválená valnou hromadou.
3. Stanovy mohou být změněny nebo doplněny pouze dvoutřetinovou většinou hlasů
účastníků valné hromady.
Stanovy byly projednány a schváleny na jednání přípravné rady dne 10.01.2013 a nabývají
účinnosti dnem registrace.
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