STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
Pakultura o.s.
Článek I.
Název, sídlo, působnost a charakter sdružení
1.1 Název sdružení: Pakultura o.s. (dále jen „sdružení“)
1.2 Sídlo sdružení: Truhlářská 574, Pacov 395 01
1.3 Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky –
celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou.
1.4 Charakter sdružení — sdružení je samostatné a dobrovolné občanské sdružení založené podle
zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů.

Článek II
Cíle sdružení
Cíle sdružení jsou:
-

podpora kulturního života pořádáním koncertů, filmových promítání, výstav a jiných
kulturních akcí
podpora volnočasových aktivit a boj proti skepticismu

Další cíle, formy a konkretizaci činnosti stanoví valná hromada.

Článek III
Členství
3.1 Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let, která souhlasí se stanovami a cíli sdružení a
odevzdá vyplněnou přihlášku.
3.2 O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě přihlášky Výbor. Pro přijetí člena je potřeba
souhlas 2/3 výboru sdružení. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
3.3 Zakládajícími členy sdružení se dnem vzniku sdružení stávají fyzické osoby, které byly členy
Přípravného výboru.
3.4 Členství zaniká:
-

vystoupením člena písemným oznámením

-

úmrtím člena
vyloučením člena na základě rozhodnutí Výboru
zánikem sdružení

3.5 Člen má právo:
-

účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován
účastnit se Valné hromady, volit orgány sdružení a být do nich volen
předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení
podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení

3.6 Člen má povinnost:
-

dodržovat stanovy a jednat v souladu s cíli sdružení
platit členské příspěvky, pokud je určí Valná hromada
hájit zájmy a dobré jméno sdružení
aktivně se podílet na plnění cílů sdružení

3.7 Z rozhodnutí Výboru mohou být jmenováni čestní členové sdružení z osobností na poli vědy,
kultury, politiky, školství a., které souhlasí s cíli sdružení a podporují je. Při jmenování přebírají
jmenovací listinu čestného člena sdružení. Čestní členové sdružení mají právo účastnit se Valné
hromady, ale nemají právo volit orgány sdružení ani být do nich voleni.

Článek IV
Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou:
-

Valná hromada
Výbor sdružení
Pokladník

Článek V
Valná hromada
5.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
5.2 Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
5.3 Valnou hromadu svolává Výbor dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Svolavatel je povinen
rozeslat nejméně týden před konáním Valné hromady pozvánky všem členům sdružení, a to formou
elektronické pošty.
5.4 Výbor svolá Valnou hromadu také v případě, požádá-li o to nejméně třetina členů sdružení, a to
nejpozději do 30 dnů od doručení takové žádosti Výboru, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
5.5 Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů stávajícího Výboru.

5.6 Valná hromada přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba nadpoloviční
většiny přítomných členů, neurčí-li tyto stanovy jinak.
5.7 Valná hromada:
-

schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto
rozhodnutí je potřeba souhlas minimálně 2/3 přítomných členů sdružení
schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní
zprávu
určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období
volí a odvolává členy Výboru sdružení a Pokladníka
stanovuje členské příspěvky a jejich výši

Článek VI
Výbor sdružení, předseda a místopředseda, jednání jménem sdružení
6.1 Výbor je výkonným orgánem sdružení, který za svoji činnost odpovídá Valné hromadě. Výbor řídí
činnost sdružení v období mezi zasedáními Valné hromady.
6.2 Výbor na základě rozhodnutí Valné hromady tvoří předseda, místopředseda a 1 člen
6.3 Funkční období Výboru jsou 2 roky.
6.4 Výbor svolává a řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda.
6.5 Výbor zejména:
-

volí ze svých členů předsedu a místopředsedu
koordinuje činnost sdružení
svolává Valnou hromadu
zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady
projednává podněty předložené členy sdružení
rozhoduje o přijetí člena sdružení
rozhoduje o vyloučení člena sdružení

6.6 Výbor je statutárním orgánem sdružení.
6.7 Výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Výboru. Výbor přijímá
rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů Výboru, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy.
6.8 V případě odstoupení člena Výboru, které nabývá platnosti dnem doručení písemného oznámení
předsedovi nebo místopředsedovi sdružení, může Výbor jmenovat na jeho místo trvalého zástupce,
který je plnoprávným členem Výboru do konce stávajícího volebního období.
6.9 předseda i místopředseda mají právo ze své funkce odstoupit – písemné oznámení o odstoupení
doručí předseda místopředsedovi a naopak, ten do 14 dnů od obdržení oznámení svolá zasedání
Výboru, na kterém je ze stávajících členů Výboru jmenován nástupce odstupujícího. Odstoupení
nabývá platnosti a účinnosti dnem jmenování nástupce. Odstupují-li předseda i místopředseda

zároveň, Výbor je povinen do 14 dnů od doručení odstoupení svolat valnou hromadu, na které
proběhne nová volba statutárních orgánů.
6.10 V případě nemoci či jiné závažné skutečnosti, kdy se člen Výboru nemůže aktivně podílet na
činnosti sdružení, může Výbor jmenovat na jeho místo dočasného zástupce, který je oprávněn
účastnit se činnosti Výboru namísto původního člena, a to až do odpadnutí překážky, která
původnímu členovi bránila v účasti na činnosti sdružení.

Článek VII
Pokladník
7.1 Pokladník vede účetnictví Sdružení a dbá, aby příjmy a výdaje odpovídaly schválenému rozpočtu
7.2 Pokladníkem může být zvolen, a to i opakovaně, kterýkoliv člen sdružení, včetně členů Výboru
sdružení

Článek VIII
Zásady hospodaření
8.1 Sdružení je neziskovou organizací.
8.2 Případné zdroje příjmů tvoří:
-

dary a sponzorské příspěvky fyzických a právnických osob
příspěvky a dotace z veřejných rozpočtů
dalšími příjmy mohou být příjmy z pořádání kulturních akcí, které slouží k pokrytí nákladů
spojené s pořádáním akcí

8.3 Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle
těchto stanov.
8.4 Hospodaření se uskutečňuje podle rozpočtu schváleného Valnou hromadou.
8.5 Za hospodaření sdružení odpovídá Pokladník, který každoročně předkládá Valné hromadě zprávu
o hospodaření za minulé období.

Článek IX
Zánik Sdružení
9.1 Sdružení zaniká:
-

dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí Valné hromady;
rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR

9.2 Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, jmenuje současná Valná hromada likvidátora.
Likvidační zůstatek se převede na jinou neziskovou organizaci s obdobným cílem činnosti.

Článek X
Závěrečná ustanovení
10.1 Sdružení vzniká registrací Ministerstvem vnitra České republiky
10.2 Tyto stanovy mohou být změněny nebo zrušeny pouze na základě rozhodnutí Valné hromady.
10.3 Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

