S T A N O VY
občanského sdružení
Název : Občanské sdružení Hanousek a spol.
Sídlo : Kaňkovského 1239, Praha 8 182 00
Cíle činnosti sdružení:
- práce s dětmi, organizování a provoz zimních a letních dětských táborů
- působení proti užívání drog a jiných návykových látek dětmi a mládeží.
Práva a povinnosti členů sdružení :
členem sdružení se může stát každý, kdo se chce podílet na naplňování cílů sdružení.
Členové přípravného výboru jsou zakládajícími členy sdružení. Přijetí nového člena
schvaluje rada sdružení.
Člen má právo zúčastňovat se na činnosti sdružení, má právo být volen do orgánů
sdružení po dovršení věku 18ti let. Člen má právo ze sdružení vystoupit.
Člen při zabezpečování jednotlivých akcí sdružení plní úkoly, které mu jsou orgánem
sdružení uloženy . Podle svých možností se podílí i na materielním a finančním zajištění
činnosti sdružení a to formou příspěvků, darů a pod.
Orgány sdružení :
a) nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada. Jejího rozhodování se zúčastňují
všichni členové sdružení. Každý člen má při hlasování váhu jednoho hlasu. K přijetí
usnesení je nutná nadpoloviční většina hlasů. Valná hromada je usnášení schopná při
přítomnosti nejméně 50% členů. Valná hromada je svolávána radou sdružení nejméně
jednou do roka. Projednává a schvaluje zejména :
- výsledky činnosti za minulé období
- plán činnosti na další období
- účetní závěrku za příslušné účetní období
- rozpočet na další období
- projednává vyúčtování jednotlivých akcí
- rozhoduje o zániku sdružení
- může rozhodnout o ustavení kontrolní komise sdružení a stanovit její práva a
povinnosti
- rozhoduje o změnách stanov .
b) k řízení sdružení volí valná hromada radu sdružení, která je nejméně tříčlenná.
Rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu sdružení.
Rada sdružení zejména :
- připravuje plány a rozpočty činnosti na jednotlivá období
- vede účetnictví sdružení, zpracovává účetní závěrky a daňová přiznání
- připravuje a svolává valnou hromadu sdružení
- organizuje a vede jednotlivé akce sdružení
- funkční období rady je tříleté.

Str. 2
c) za sdružení jsou oprávněni jednat předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda
rady samostatně. Předseda a nebo místopředseda mohou pověřit zastupováním
sdružení i dalšího člena sdružení.
K písemným ujednáním je zapotřebí jen podpis předsedy nebo místopředsedy rady,
případně podpis pověřeného člena rady.
Hospodaření sdružení :
Sdružení hospodaří s příspěvky a dary členů, se sponzorskými dary a případnými
dotacemi a granty státních orgánů.
Sdružení vede účetnictví podle účetních standardů ČR.
Zánik sdružení :
o ukončení činnosti sdružení a jeho zániku rozhoduje valná hromada na návrh rady
sdružení, případně na návrh více než jedné třetiny členů. Pro zrušení sdružení se musí
vyjádřit hlasováním více než 50% ze všech členů sdružení.
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