STANOVY SPOLKU OSANN, z.s.
ČÁST 1
čl. 1
Název spolku (dále jen „spolek“): OSANN, z.s.
Sídlo spolku: Krhanice 38, 257 42 Krhanice
čl. 2
Právní poměry
OSANN, z.s., je dobrovolný, nezávislý, nepolitický a neziskový spolek občanů, sdružující členy bez rozdílu pohlaví,
národnosti, rasy, náboženského vyznání či politického přesvědčení. Spolek vznikl podle zákona č. 89/2012
občanského zákoníku. Spolek je právnickou osobou podle českého práva.
čl. 3
Hlavní cíle a činnosti spolku:
Spolek má za cíl organizovat, uspokojovat a výchovně usměrňovat zájmy dětí, mládeže a dospělých a vytvářet návyky
pro vhodné využívání volného času. Spolek si klade za cíl podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních
a mravních principů, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli schopni co nejlépe plnit
povinnosti k sobě samým, bližním, přírodě a celému lidskému společenství. Spolek nabízí a pořádá výchovně
vzdělávací činnost pro děti, mládež a dospělé v jejich volném čase. Spolek a jeho členové podporují a vytváří
podmínky pro širší zapojení veřejnosti do vhodného způsobu využívání volného času dětí, mládeže a dospělých. Výše
uvedené cíle jsou hlavními cíli organizace. Spolek má dále za cíl podporu a ochranu přírody a krajiny, ochranu
životního prostředí a širší zapojení veřejnosti do ochrany přírody a krajiny a ochrany životního prostředí. Spolek
vytváří, pomáhá vytvářet, realizovat a organizovat kulturní a sportovní akce a projekty, jejichž cíl je v souladu s výše
uvedenými hlavními cíly organizace.
Hlavní formou dosahování cílů spolku je poskytování obecně prospěšných činností v oblasti volnočasových aktivit
dětí a mládeže a v oblastech ochrany životního prostředí.
Spolek realizuje svojí činnost zejména následujícími formami:
• pravidelná zájmová činnost – pořádání zájmových kroužků, organizace oddílů, pořádání letních a zimních
táborů
• příležitostná zájmová činnost – pořádání výletů, kulturních a sportovních akcí
• spolupráce se školami a školskými orgány za účelem plnění cílů spolku
• tvorba vlastních projektů a spolupůsobení na projektech jiných subjektů, jež jsou v souladu s výše uvedenými
cíli a stanovami spolku
• organizování aktivit a kampaní na podporu veřejnosti výše uvedených cílů činnosti spolku
• účast ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy dětí, mládeže, či ochrany přírody a
životního prostředí
• vydávání letáků, periodik a publikací v tištěné i elektronické podobě, převážně pro členy spolku a převážně
pro účely plnění cílů spolku
• internetová prezentace činnosti spolku a jeho projektů
• služby neziskového charakteru, související s výše uvedenými cíli spolku, poskytované převážně členům
spolku, zájemcům o členství ve spolku, nebo jiným subjektům s obdobným zaměřením – školení vedoucích,
instruktorů, zdravotníků zotavovacích akcí, pořádání přednášek, seminářů a konferencí, poskytování
základen a vybavení dalším subjektům apod.

ČÁST 2
ČLENSTVÍ VE SPOLKU, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ
čl. 4
Podmínky a vznik členství
Členem spolku se může stát každý občan ČR od 6-ti let věku, který:
• podá přihlášku, pokud není plnoletý, tak s písemným souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce
• souhlasí s cíli a úkoly organizace a chce se aktivně podílet na jejich realizaci
• uhradil členský příspěvek

Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež byla členem přípravného výboru před vznikem spolku, resp. před
vznikem jeho předcházející formy, „občanského sdružení“. Po vzniku spolku je tato osoba dále řádným členem.
Zakládající členové jsou po celou dobu svého členství zproštěni povinnosti platit členské příspěvky, veškeré ostatní
povinnosti členů se na ně vztahují v plné míře.
O přijetí člena spolku rozhoduje členská schůze spolku na základě doporučení minimálně jednoho řádného člena
spolku. O přijetí či nepřijetí musí být rozhodnuto na nejbližším zasedání členské schůze.
Zakládající členové se stávají členy spolku dnem jeho zaregistrování.

čl. 5
Práva a povinnosti členů
Člen spolku má právo:
• seznámit se s úplným zněním stanov, vnitřních řádů a vnitřních směrnic spolku
• od dovršení 15-ti let věku se podílet na rozhodování spolku, volit orgány spolku, od dovršení 18-ti let věku
má právo do těchto orgánů být volen
• žádat orgány spolku o pomoc při řešení pracovních, pracovně-právních, organizačních a jiných záležitostí
týkajících se činnosti spolku
• být informován o všech akcích pořádaných spolkem
• využívat výhod poskytovaných členům spolku, vyplývajících z činnosti spolku
• od dovršení 15-ti let věku se účastnit zasedání rady spolku a členské schůze
• předkládat iniciativní návrhy radě spolku a členské schůzi spolku
• vystoupit ze spolku
Člen spolku má povinnost:
• dodržovat stanovy a řídit se rozhodnutím orgánů spolku
• dodržovat vnitřní řád a vnitřní předpisy, které ustanovuje a průběžně aktualizuje rada spolku
• podílet se, podle svých možností a úměrně věku a schopnostem, na plnění cílů a úkolů spolku
• zachovávat pravidla profesionální etiky a chovat se tak, aby nebyla snížena vážnost spolku
• dbát o zdraví fyzické i duševní povahy ostatních členů spolku, nebo i nečlenů, jemu do péče spolkem
případně svěřených v rámci akcí, jichž se se svolením orgánů spolku mohou účastnit i nečlenové
• složit a řádně hradit členský příspěvek v souladu s rozhodnutím členské schůze
• řádně dbát o majetek spolku

čl. 6
Zánik členství
Členství ve spolku zaniká:
• doručením písemného oznámení člena o vystoupení
• vyloučením člena, pokud závažným způsobem porušuje své povinnosti
• veřejným oznámením člena o vystoupení ze spolku, které učiní na členské schůzi členů spolku
• vyloučením člena bez udání důvodu, pokud tak rozhodne rada spolku a následně rozhodnutí potvrdí prostou
nadpoloviční většinou přítomných členů usnášení-schopná členská schůze
• vyloučením člena pro nezaplacení členského poplatku ve stanovené výši nejpozději do dvou kalendářních
měsíců od členské schůze, na které byla odsouhlasena výše členského poplatku na daný kalendářní rok
• zánikem spolku
O vyloučení člena spolku rozhoduje rada spolku hlasováním, přičemž rozhoduje prostá nadpoloviční většina
přítomných členů rady. Při tomto hlasování musí být přítomni min. 3 členové rady, jinak je hlasování neplatné. Člen,
pokud je starší dovršených 15-ti let, má právo se v tomto případě zúčastnit zasedání rady a má právo se proti
rozhodnutí rady písemně odvolat ve lhůtě do 15 dnů od vyloučení. Odvolání má odkladný účinek a o vyloučení
následně rozhodne prostou nadpoloviční většinou nejbližší řádná nebo mimořádná členská schůze.

ČÁST 3
VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNÍ SPOLKU
čl. 11
Zásady vnitřního uspořádání jednání statutárních orgánů spolku
Orgány spolku jsou členská schůze, rada, předseda spolku, hospodář, revizní komise. Předseda spolku je zároveň
předsedou rady spolku.
Volené orgány spolku jsou odpovědné za svou činnost orgánům, které je volily.
Usnesení orgánů spolku jsou závazná pro členy a orgány jimi volené.
Členská schůze spolku je schopná usnášení, je-li přítomna prostá nadpoloviční většina všech jejich členů (delegátů).
Usnesení členské schůze je přijato, hlasovala-li pro ně prostá nadpoloviční většina usnášeníschopného počtu
přítomných. Každý přítomný člen spolku má 1 hlas.
Rada spolku je schopná usnášení, pokud jsou přítomni min. tři členové rady spolku (delegáti).
Usnesení rady je přijato, hlasovala-li pro ně prostá nadpoloviční většina usnášeníschopného počtu přítomných. Každý
člen rady má 1 hlas.
Řádné volební období orgánů spolku je dvacetileté.
Každá členská schůze spolku má právo a možnost hlasováním toto období zkrátit a následně hlasovat o novém
obsazení orgánů spolku.
čl. 12
Členská schůze
Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Členskou schůzi tvoří přítomní členové spolku a je tudíž řádnou
členskou schůzí. Členskou schůzi oznamuje radou pověřený člen spolku zveřejněním termínu a programu na
internetových stránkách spolku nebo ve veřejném tisku a doručením písemné výzvy členům, a to minimálně 15 dnů
před jejím konáním. Členská schůze je schopná usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. V případě, že
členská schůze není usnášení schopná, je třicet minut po ukončení této členské schůze zahájena mimořádná členská
schůze, která je schopná usnášet se při přítomnosti minimálně jedné třetiny členů, přičemž hlasovat lze v takovém
případě pouze o bodech, které byly předem oznámeny v programu členské schůze, a naopak nelze hlasovat o
jakémkoliv nakládání s nemovitým majetkem spolku.
Členská schůze zejména:
přijímá stanovy spolku a jejich změny
projednává a stanoví zásadní úkoly spolku na všech úsecích jeho činností
projednává a schvaluje zprávu o činnosti rady a zprávu revizní komise
schvaluje výsledky hospodaření spolku
volí a odvolává předsedu rady spolku a ostatní členy rady spolku
volí a odvolává revizní komisi
rozhoduje o členských příspěvcích a stanovuje jejich výši na následující období
stanoví způsob použití finančních prostředků získaných činností spolku
rozhoduje o zániku spolku
Členská schůze je svolávána radou organizace nejméně jednou ročně.
Členskou schůzi svolává rada:
na základě vlastního rozhodnutí nebo v souhlasu s rozhodnutím poslední členské schůze
na žádost revizní komise
na žádost alespoň jedné třetiny členů spolku
čl. 13
Rada spolku
Rada spolku je voleným orgánem spolku, statutárním zástupcem
Členy rady spolku a předsedu rady spolku volí členská schůze spolku.
Předseda rady spolku je zároveň předsedou spolku.
Členství v radě spolku zaniká úmrtím, odstoupením, uplynutím volebního období rady, odvoláním po usnesení
členské schůze.
Rada organizace je výkonným orgánem.
Rada se skládá z předsedy, hospodáře a členů rady. Počet členů je lichý, minimálně 3 a maximálně 7 členů.
Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění hospodář, případně jiný určený člen rady.
Rada zasedá podle potřeby, nejméně jednou za rok.

Rada plní usnesení členské schůze a na základě těchto usnesení řídí činnost spolku.
Rada dále plní zejména tyto úkoly:
určuje podrobnosti vnitřní organizace a hospodaření spolku
stanovuje vnitřní řády a vnitřní směrnice
svolává členskou radu
vede evidenci členů, dobrovolných spolupracovníků, externích pracovníků
organizuje spolupráci s ostatními organizacemi a spolky, občanskými iniciativami a zájmovými svazy
hospodaří s finančními a hmotnými prostředky spolku, vytváří v souladu s příslušnými předpisy fondy spolku a
rozhoduje o jejich použití v rámci rozhodnutí členské schůze
spravuje majetek spolku
zajišťuje dokumentační, organizační, pedagogickou a hospodářskou činnost
řeší spory mezi jednotlivými členy, které se týkají spolku a jeho činnosti, eventuelně předkládá návrhy k řešení
členské schůzi
čl. 14
Revizní komise
Ke kontrole hospodaření s hmotnými a finančními prostředky, kterými spolek disponuje, volí členská schůze revizní
komisi, jejíž členové jsou přizváni na každé zasedání rady spolku a mají zde poradní hlas.
Revizní komise se ve své činnosti řídí stanovami, usneseními členské schůze a příslušnými právními předpisy.
Revizní komise o své činnosti podává zprávu členské schůzi spolku.

ČÁST 4
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
čl. 15
Majetek a hospodaření
Za hospodaření je odpovědná rada.
Majetek (hmotné, nehmotné a finanční prostředky) je vlastnictvím spolku jako celku.
Majetek tvoří věci a majetková práva, včetně práv k výsledkům duševní činnosti, zdrojem majetku jsou členské
příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných organizací, výtěžky z majetku organizace, subvence a dotace, dary, příspěvky
sponzorů, majetková účast v obchodních společnostech, výtěžky z vedlejší činnosti, jiné zdroje.
Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku
Jakákoliv dispozice s nemovitým majetkem, například prodej, pronájem, darování, zřízení zástavního práva, podléhá
schválení hlasováním usnášeníschopné členské schůze nadpoloviční většinou přítomných.
čl. 16
Jednatelské oprávnění
Jménem spolku jedná předseda rady, hospodář rady. Předseda rady i hospodář rady, jsou oprávněni jednat jménem
spolku samostatně.
čl. 17
Zánik spolku
Spolek zanikne rozhodnutím členské schůze nebo rozpuštěním po rozhodnutí státního orgánu.
Po zrušení spolku se provede majetková likvidace. O jejím způsobu rozhodne členská schůze. Likvidaci provádí
minimálně tříčlenná likvidační komise zvolená členskou schůzí.
Rozhodne-li státní orgán o rozpuštění spolku, jmenuje členská schůze rovněž likvidátora.
čl. 18
Závěrečná ustanovení
Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
Stanovy spolku byly přijaty na mimořádné členské schůzi členů spolku dne 26.12.2015, účinnosti nabývají ihned.

