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Stanovy
Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje
Čl. I
Úvodní ustanovení
Název zájmového sdružení právnických osob:
Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje
zkráceně: „ANNO JČK“
(dále jen „asociace“)
Sídlo: Staroměstská 2608
370 04 České Budějovice
Čl. II
Právní postavení zájmového sdružení
1. Asociace sdružuje své členy na základě společného zájmu. Jejich členství je
dobrovolné, nezávislé.
2. Asociace je právnickou osobou, jedná svým jménem a nese majetkovou
odpovědnost za své závazky.
3. Asociace může získávat majetek a hospodařit s ním způsobem určeným těmito
stanovami.
Čl. III
Cíle a úkoly zájmového sdružení
1. Cílem Asociace je zejména:
a) napomáhat rozvoji občanské společnosti,
b) společný postup při jednání s orgány státní správy i místní samosprávy,
legislativními orgány a zástupci politických stran,
c) koordinovat společné zájmy v oblasti finanční, legislativní i informační,
d) prohloubit vzájemnou informovanost mezi členy Asociace, koordinovat
jejich aktivity,
e) vybudovat informační a poradenský servis pro nestátní neziskové
organizace působící v Jihočeském kraji,
f) společná prezentace vůči veřejnosti a podnikatelskému sektoru.
2. Za tímto účelem Asociace vyvíjí zejména tyto aktivity:
a) vyhledávání a spolupráce s odborníky a organizacemi
naplňování cílů Asociace.
b) organizace společných seminářů, kurzů, besed a konferencí
c) organizace společných výstav,
d) organizace společných prezentací, ad.
e) organizace vzdělávání pracovníků členských organizací

sloužící k

Čl. IV
Členství
1. Členem Asociace mohou být právnické osoby (občanská sdružení, nadační fondy,
nadace, obecně prospěšné společnosti), které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
Členy Asociace se mohou stát právnické osoby, které jsou samostatně
registrovány u příslušného registračního orgánu, mají své sídlo na území
Jihočeského kraje a jejich stanovy nejsou v rozporu s cíli a stanovami Asociace.
Členy Asociace se mohou stát také nižší články občanských sdružení, které svou
aktivitu vyvíjejí na území Jihočeského kraje a stanovy jejich ústředního orgánu
nejsou v rozporu s cíli, posláním a stanovami Asociace.
2. Každý z členů Asociace deleguje jednoho svého zástupce, který je oprávněn jednat
jménem právnické osoby, zúčastňovat se valné hromady a je k tomu pověřen
statutárním zástupcem příslušného subjektu.
3. Členství v Asociaci vzniká podáním písemné přihlášky výkonnému výboru
Asociace. Součástí přihlášky je výroční zpráva (v případě, že výroční zpráva není
vydávána její obdobný ekvivalent, např. zpráva o činnosti) organizace za
uplynulý kalendářní rok.
4. Asociace uzavírá se členy písemnou smlouvu o spolupráci.
5. Členství v Asociaci zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením,
b) zrušením právnické osoby,
c) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
d) zánikem Asociace.
Čl. V
Práva a povinnosti členů
1. Členové Asociace jsou oprávněni zejména:
a) účastnit se všech aktivit směřujících k plnění cílů Asociace,
b) být informováni o všech aktivitách, které Asociace vyvíjí, vyjadřovat se k
nim ve stanovené lhůtě,
c) podílet se na činnosti Asociace,
d) obracet se na orgány Asociace s podněty a stížnostmi a žádat o jejich
vyjádření, připomínkovat dokumenty vydávané Asociací,
e) být informován o aktivitách ostatních členů Asociace,
f) volit své zástupce do orgánů Asociace,
g) být informován o zasedáních výkonného výboru a o projednávaných
bodech programu.
2. Členové Asociace mají povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy Asociace,
b) aktivně se podílet na plnění cílů Asociace,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech Asociace,
d) aktivně se podílet na zviditelňování činnosti a problémů neziskových
organizací a osvětě.
Čl. VI

Orgány Asociace
Orgány Asociace jsou:
a) valná hromada,
b) výkonný výbor,
c) revizor.
Čl. VII
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Asociace, valnou hromadu tvoří všichni
delegovaní zástupci jednotlivých registrovaných organizací.
2. Valnou hromadu svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však 1x ročně.
Výkonný výbor svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně jedna
třetina všech členů Asociace.
3. Valná hromada zejména:
a) schvaluje stanovy a rozhoduje o jejich změnách,
b) schvaluje úkoly Asociace pro příslušné období, výroční zprávu Asociace, její
rozpočet a roční uzávěrku,
c) volí na dobu 2 let členy výkonného výboru a revizora,
d) rozhoduje o zrušení členství v Asociaci,
e) rozhoduje o zrušení Asociace,
f) rozhoduje o dlouhodobých cílech Asociace,
g) schvaluje odvolání člena výkonného výboru,
h) schvaluje interní předpisy Asociace,
i) rozhoduje o vytváření samostatných zájmových sekcí v rámci Asociace.
4. Valná hromada je schopna přijímat závěry a usnesení, je-li přítomna nadpoloviční
většina všech členů Asociace. Hlasovací právo všech členů Asociace je rovné.
Jestliže se v řádně zvoleném termínu nesejde potřebný počet členů Asociace, je
valná hromada po uplynutí třicetiminutové přestávky schopna přijímat závěry a
usnesení přítomným počtem členů.
5. O změně stanov a zrušení sdružení rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou
většinou všech přítomných členů. V ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční
většinou přítomných členů.
Čl. VIII
Výkonný výbor
1. Výkonný výbor je výkonným orgánem Asociace, který za svou činnost odpovídá
valné hromadě.
2. Výkonný výbor má nejméně 3, nejvíce 11 členů.
3. Výkonný výbor řídí činnost Asociace v období mezi zasedáními valné hromady.
4. Výkonný výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně
4x ročně.
5. Zasedání výkonného výboru se mohou zúčastňovat hosté, kteří nejsou členy
Asociace a kteří osvědčí svůj zájem v řešení projednávaného bodu. Při jednání
výkonného výboru mají tito hosté hlas poradní.
6. Zasedání výkonného výboru je otevřené všem zástupcům členů Asociace.
7. Výkonný výbor zejména:

a) volí ze svých členů předsedu, místopředsedu a tajemníka výkonného výboru,
b) koordinuje činnost Asociace,
c) svolává valnou hromadu,
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
e) rozhoduje a potvrzuje přijetí za člena Asociace.
8. Předseda a místopředseda výkonného výboru zastupují sdružení navenek, jednají
jeho jménem. O svém jednání jsou povinni vyčerpávajícím způsobem informovat
ostatní členy výkonného výboru.
9. Tajemník odpovídá za hospodaření Asociace a za organizační záležitosti.
10. Pro jednotlivé úkoly může výkonný výbor jmenovat osoby zmocněné k jednání
v příslušné věci.
11. Pro zabezpečení hladkého chodu jednání výkonného výboru a odpovědného
rozhodování výkonného výboru připravuje předseda pro každé jednání
výkonného výboru jeho program, který rozesílá, spolu s pozvánkou. Pokud je
k tomu vážný důvod, mohou členové výkonného výboru podávat návrhy
k projednávání i v průběhu schůze, pokud možno však po poradě s předsedou.
12. Jednání výkonného výboru řídí předseda výkonného výboru nebo jím pověřený
člen výkonného výboru.
13. Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech
jeho členů.
14. Výkonný výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Při rovnosti
hlasů projednávaný bod není přijat.
15. Tajně hlasuje, pokud o to požádá alespoň jeden z přítomných členů výkonného
výboru.
16. Jestliže se přes opakované, nejméně trojí svolání v průběhu 12 měsíců nesejde
usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci výkonný výbor.
17. Členové výkonného výboru mají právo pozastavit členství ve výkonném výboru
členu, který jedná v rozporu s cíli a posláním Asociace. Členství je pozastaveno do
rozhodnutí nejbližší valné hromady.
18. Odstoupí-li, pozbude-li členství ve výkonném výboru nebo zemře-li některý z
členů výkonného výboru Asociace v průběhu jeho funkčního období, kooptuje
výkonný výbor na jeho místo dalšího člena výkonného výboru, který splňuje
podmínky pro zvolení a řádný výkon funkce ve výkonném výboru. Kooptovaný
člen vykonává svou funkci do nejbližší valné hromady Asociace.
Čl.IX
Revizor
1. Revizor je kontrolním orgánem Asociace, který za svou činnost odpovídá valné
hromadě.
2. Revizor je volen valnou hromadou Asociace na období 2 let.
3. Revizor vykonává dohled nad hospodařením Asociace a upozorňuje výkonný
výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu
provádí nejméně 1x ročně.
4. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizor 1x ročně zprávu o výsledcích
revizí a své kontrolní činnosti.

Čl. X
Zásady hospodaření
1. Náklady spojené s činností Asociace jsou hrazeny zejména z příspěvků členů
Asociace, příspěvků, darů fyzických a právnických osob, odkazů, státních
příspěvků, nadačních a jiných grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosů svého
majetku.
2. Za hospodaření Asociace zodpovídá výkonný výbor, který každoročně předkládá
valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky.
3. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou
hromadou.
Čl. XI
Zánik Asociace
1. Asociace zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením obdobného nebo
stejného zaměření z rozhodnutí valné hromady,
b) výmazem z registrace
2. Zaniká-li Asociace dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada
o způsobu majetkového vypořádání.
Čl. XII
Závěrečná ustanovení
1. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové Asociace
z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí a podporují
cíle Asociace. Při jmenování přebírají jmenovací listinu čestného člena Asociace.
2. Asociace může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací
řád nebo jiné interní předpisy Asociace.

V Českých Budějovicích dne 24. února 2010
Stanovy schváleny dne 24. února 2010

