Stanovy občanského sdružení TeRaSa
Čl. 1
Název a sídlo, působnost a charakter sdružení
1) Název sdružení TeRaSa (dále jen sdružení).
2) Sídlem sdružení je Karviná – adresa: ul. Olšová 11/1871, Karviná – Mizerov
(kontaktní osoba Mgr. Jiří Raic).
3) Sdružení působí ve městě Karviná. V případě zájmu může své aktivity přenést i do
okolních obcí.
4) Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým
podle zákona č. 83/1990 Sb. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.
Čl. 2
Základní cíle sdružení
1) Základním cílem sdružení je podpora a rozvoj literárních aktivit ve městě Karviná
a jeho nejbližším okolí.
Čl. 3
Formy činnosti sdružení
1) Organizace okresního a krajského kola recitační soutěžní přehlídky Wolkrův Prostějov
ve městě Karviná.
2) Pořádání literárních večerů ve městě Karviná.
3) Bezplatná podpora začínajících autorů:
a) Organizace vzájemných setkání nad literárními dílky.
b) Poradenství ve věci pořádaných soutěží (např. Literární soutěž Šrámkova
Sobotka, výtvarný a literární soutěžní projekt Evropa ve škole aj.), poskytování
potřebných kontaktů.
c) Popř. organizační pomoc při vydání almanachu, s pokusem získat jménem
sdružení také potřebné finanční prostředky.
4) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

Čl. 4
Členství ve sdružení
1) Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let.
2) Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného
výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany
ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.
3) Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí
sdružení. Pro přijetí člena je potřeba 2/3 souhlas členů konkrétní členské schůze.
O přijetí rozhoduje členská schůze na svém nejbližším jednání.
4) Členství zaniká:
a) Doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení.
b) Rozhodnutím

členské

schůze

o

vyloučení.

Návrh

na

vyloučení

i s odůvodněním může podat kterýkoliv člen sdružení, pro vyloučení se musí
formou hlasování vyslovit více než 2/3 členů konkrétní členské schůze.
c) Úmrtím člena sdružení.
5) Člen má právo:
a) Účastnit se činnosti sdružení a být o této činnosti informován.
b) Účastnit se členské schůze, volit výbor sdružení a být do něj volen.
c) Předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení obecně
i konkrétně k činnosti samotného výboru sdružení.
d) Podat členské schůzi návrhy na odvolání (jednotlivých členů, výboru), vždy
však s odůvodněním.
6) Člen má povinnost:
a) Dodržovat tyto stanovy.
b) Jednat v souladu s cíli sdružení.
c) Dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly
v rozporu se zájmy sdružení.
7) Z členství nevyplývá povinnost platit zápisné ani členské příspěvky. Uzná-li členská
schůze za vhodné, může doporučit výši dobrovolných členských příspěvků.
8) Podmínkou členství není trvalý ani přechodný pobyt ve městě Karviná.
9) Členská schůze může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem
o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Návrh i s odůvodněním může podat
kterýkoliv člen sdružení. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti.

Čl. 5
Organizační uspořádání
Strukturu sdružení tvoří :
•

členská schůze

•

výbor

Sdružení nemá předsedu, v jeho čele stojí kolektivní statutární orgán „výbor”. Výhodou je
větší počet oprávněných statutárních zástupců a demokratičtější způsob přijímání operativních
rozhodnutí.
čl. 5a
Členská schůze
1) Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení. Schází se nejméně jednou ročně.
2) Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li
přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská
schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů)
náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných
členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba
souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
3) Členskou schůzi svolá výbor sdružení také, požádá-li o to 1/3 členů sdružení, a to ve
lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
4) Mezi pravomoci členské schůze patří:
a) Navrhovat a schvalovat změnu stanov sdružení. Pro přijetí tohoto rozhodnutí je
potřeba 2/3 hlasů všech členů sdružení.
b) Přijímat nové členy a rozhodovat o vyloučení člena (rozhodují 2/3 hlasů
přítomných členů konkrétní členské schůze).
c) Volit v tajném hlasování tříčlenný výbor sdružení.
d) Projednat návrh na odvolání výboru i před dovršením jeho funkčního období.
Návrh na odvolání i s odůvodněním může podat kterýkoliv člen. Pro přijetí
tohoto rozhodnutí je potřeba 2/3 hlasů přítomných členů konkrétní členské
schůze.
e) Schvalovat zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za minulé období.
f) Projednat výborem zpracovaný návrh činnosti pro následující období, dále jej
konkretizovat, obohacovat o podněty vzešlé z řad členů. Výsledkem se stává
plán činnosti pro následující období, který následně členská schůze schvaluje.

g) Rozhodovat o zániku sdružení. Pro přijetí tohoto rozhodnutí je potřeba 2/3
hlasů všech členů sdružení.
h) Uzná-li členská schůze za vhodné, může doporučit výši dobrovolných
členských příspěvků.
čl. 5b
Výbor sdružení, jednání jménem sdružení
1) Výbor sdružení (dále jen výbor) je výkonným orgánem sdružení, jeho funkční období
je dva roky.
2) Výbor má 3 členy, které volí členská schůze ze všech řádných členů sdružení tajnou
volbou.
3) Mezi pravomoci výboru patří:
a) Řídit činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze a plnit úkoly uložené
mu členskou schůzí.
b) Zajišťovat potřebnou agendu sdružení (vedení účetnictví, zápisy z jednání
apod.).
c) Předkládat členské schůzi zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za minulé
období.
d) Předkládat členské schůzi k dalšímu projednávání návrh aktivit pro následující
období.
4) Výbor se dále vnitřně nečlení, plnění stanovených úkolů a všech záležitostí
nezbytných pro fungování sdružení operativně řeší mezi sebou jeho členové, popř.
osoby jimi pověřené, které projeví o danou aktivitu zájem.
5) Členové výboru podléhají mezi sebou vzájemné kontrole ve věcech vedení účetnictví,
agendy i ve věcech organizace veškerých činností sdružení. Ze své činnosti se
zodpovídají před členskou schůzí. V případě, že kterýkoliv člen výboru zjistí závažné
nedostatky při práci výboru, je povinen svolat členskou schůzi. Takto svolaná členská
schůze musí projednat jeho připomínky a přijmout opatření k jejich nápravě.
Připomínky k činnosti výboru může vznést kterýkoliv člen sdružení, může rovněž
podat členské schůzi návrh na odvolání výboru.
6) Všichni tři členové výboru se stávají statutárními zástupci sdružení a jsou oprávněni
(i každý samostatně) jednat jeho jménem.
7) Výbor může být odvolán členskou schůzí i před dovršením svého dvouletého
funkčního období (viz 5a).

čl. 6
Majetek a hospodaření
1) Hospodaření sdružení se řídí obecně platnými právními předpisy.
2) Sdružení nemá při svém založení žádný majetek.
3) Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty
a budou používány k finančnímu zajištění plánovaných aktivit. Dalšími příjmy mohou
být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení, popř. dobrovolné členské
příspěvky (viz čl. 4).
4) Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Výbor sdružení předkládá každoročně
členské schůzi ke schválení zprávu o hospodaření za minulé období.
čl. 7
Okolnosti zániku sdružení
1) Sdružení zaniká, pokud se pro jeho zánik vysloví alespoň 2/3 všech jeho členů.
2) Pro případ likvidace sdružení se na stejné členské schůzi ustaví likvidační komise,
která v souladu s obecně závaznými právními předpisy rozhodne o případném majetku
sdružení.
čl. 8
Závěrečná ustanovení
1) Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.
2) Tyto stanovy nabývají platnosti dnem registrace.
3) Přípravný výbor se stává pro první funkční období také výborem sdružení.

