Šárecké údolí
Stanovy občanského sdružení
Čl. 1.
Název a sídlo

Občanské sdružení Šárecké údolí (dále jen „ Sdružení“) má sídlo Mlýnská 60/2, Praha 6 a jeho územní působnost
tvoří hranice Prahy 6.
Čl. 2
Charakter sdružení
Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o
sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.
Čl. 3
Základní cíle sdružení
Základními cíli sdružení je stát se pokračovatelem a garantem zachování myšlenek a výsledků činnosti práce
svých předchůdců, zejména:
a) ochrana krajinného rázu (včetně jeho kulturní a historické složky) a urbanisticko-architektonických charakteristik
v Šáreckém údolí

b) ochrana životního prostředí, přírody a krajiny na území Prahy 6 a zejména v Šáreckém údolí, které je páteří
PP Šárka – Lysolaje včetně péče o přírodní a kulturní památky v této lokalitě
c) zlepšení životních podmínek obyvatel v Šáreckém údolí, především bezpečnost silničního provozu a investice
samosprávy a státní správy do infrastruktury a občanské vybavenosti v této lokalitě
e) propagace a prosazování principů občanské společnosti, zlepšení informovanosti občanů Šáreckého údolí
o záměrech obce a vedení dialogu s orgány samosprávy a státní správy při plánování dalšího rozvoje této lokality
e) vystupovat jako právnická osoba oprávněná hájit zájmy občanů Šáreckého údolí dotčených procesy a úkony orgánů
samosprávy a státní správy
f) organizování kulturních, společenských a sportovních akcí v Šáreckém údolí v duchu jeho prvorepublikových tradic
Čl. 4
Formy činnosti sdružení
Formami činnosti sdružení jsou zejména:
a) účast ve správních a jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí, práva občanů,
práva spotřebitelů a další veřejné zájmy,
b) organizování kampaní a petičních aktivit na ochranu životního prostředí, kulturních památek, práv občanů, lidských
práv, na ochranu před diskriminací, jakož i na ochranu jiných veřejných zájmů,
Čl. 5
Členství ve sdružení

A. Aktivní členství
1. Aktivním členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let. Aktivní členství ve sdružení vzniká na základě
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schválení písemné přihlášky členskou schůzí sdružení a zaplacením ročního členského příspěvku. O přijetí rozhoduje
členská schůze na svém nejbližším jednání. Roční výši finančního příspěvku stanoví výroční členská schůze.
2. Aktivní člen sdružení má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze nebo k tomuto jednání pověřit písemnou plnou mocí jiného aktivního člena
b) volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,
d) podílet se na praktické činnosti sdružení,
3. Aktivní člen sdružení má povinnost:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení,
b) platit při přijetí a poté každoročně k 1. únoru roční členský příspěvek
b) aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a členskou schůzí schválená vnitřní pravidla sdružení
a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení,
c) účastnit se jednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce
4. Aktivní členství ve sdružení zaniká:
a) nezaplacením ročního členského příspěvku
b) doručením písemného oznámení aktivního člena o tom, že vystupuje ze sdružení, předsedovi sdružení,
c) úmrtím aktivního člena sdružení,
d) zánikem sdružení,
e) vyloučením aktivního člena sdružení členskou schůzí, v případě, že aktivní člen opakovaně i přes písemné
napomenutí členskou schůzí porušuje tyto stanovy.
5. Veškeré vypořádání vůči aktivnímu členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od ukončení členství.
6. Předseda vede seznam členů sdružení.
B. Čestné členství
1. Čestným členem sdružení se může stát fyzická osoba starší 18 let, která má zájem o spolupráci se sdružením
a významnou měrou přispívá k naplňování cílů sdružení. Čestné členství vzniká přijetím nabídky čestného členství
osobou, jíž je čestné členství nabídnuto na základě rozhodnutí členské schůze.
2. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti vyjma morální podpory existence a činnosti sdružení.
3. Čestné členství zaniká rozhodnutím členské schůze
C. Přispívající členství
1. Přispívajícím členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba. Přispívající členství
vzniká dnem doručení podepsané písemné přihlášky na adresu sdružení nebo vyplněním internetové elektronické
přihlášky či jinou formou, kterou sdružení veřejně nabízí a akceptuje, pokud:
a) sdružení přihlášku do 30 dnů od doručení neodmítne
b) sdružení přijme roční finanční příspěvek od zájemce o tuto formu členství
Roční výši finančního příspěvku pro přispívající členství stanoví členská schůze.
2. Sdružení si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku fyzické či právnické osoby, která jedná v rozporu s cíli sdružení.
3. Přispívající člen je povinen dbát o dobré jméno sdružení.
4. Přispívající člen získá nárok na aktuální informace o činnosti sdružení a Výroční zprávu.
5. Přispívající členství zaniká:
a) pokud sdružení neobdrží roční finanční příspěvek za následující rok
b) rozhodnutím členské schůze, pokud přispívající člen sdružení jedná v rozporu s cíli sdružení.

Čl. 6
Orgány sdružení
Organizační strukturu sdružení tvoří tyto orgány:
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A. členská schůze,
B. výkonný výbor
C. předseda
A. Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho aktivních členů, která se schází nejméně jednou ročně. Členská
schůze rozhoduje o důležitých věcech týkajících se sdružení jako celku, zejména:
a) schvaluje stanovy sdružení a změny těchto stanov,
b) volí výkonný výbor,
c) schvaluje zprávu o činnosti sdružení a účetní závěrku za předešlý rok,
d) rozhoduje ve věcech týkajících se uskutečňování základních cílů sdružení
e) rozhoduje o zániku sdružení
f) rozhoduje o tom, kteří aktivní členové sdružení jsou oprávněni samostatně jednat jménem sdružení,
g) schvaluje roční výši příspěvku pro aktivní a přispívající členství
2. Členská schůze si může vyhradit k rozhodnutí kteroukoliv věc související s činností sdružení. Na svém nejbližším
zasedání může členská schůze změnit kterékoliv rozhodnutí jiného orgánu sdružení.
3. Zasedání členské schůze sdružení svolává předseda nebo výkonný výbor. Schůze jsou svolávány e-mailem aktivním
členům a oznámením na webových stránkách sdružení www.sarecke-udoli.cz nebo jiným členskou schůzí dohodnutým
způsobem nejméně 14 dnů před zahájením členské schůze. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se
zasedání nadpoloviční většina všech aktivních členů sdružení. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou
přítomných aktivních členů sdružení. Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá předseda nebo výkonný
výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet
aktivních členů. O změnách stanov sdružení a o zániku sdružení rozhoduje členská schůze nadpoloviční většinou všech
aktivních členů sdružení.
4. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje jí pověřený aktivní člen sdružení zápis. Zápis svým
podpisem ověřují dva členové výkonného výboru, přítomní na zasedání členské schůze.

B. Výkonný výbor
1. Výkonný výbor je řídícím orgánem sdružení. Kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí členské schůze
a dohlíží na hospodaření sdružení. Výkonný výbor dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi
poskytnutými sdružení a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem. V případě, že výkonný výbor zjistí
nedostatky, je oprávněn požádat předsedu o svolání členské schůze. Takto svolaná členská schůze musí projednat
připomínky výkonného výboru a pokud je shledá oprávněnými, přijmout opatření k nápravě.
Dále zodpovídá za hospodaření sdružení a za vedení administrativy. Vede seznam členů sdružení a předkládá členské
schůzi finanční přehledy, analýzy, aktualizace a další podklady.
Výkonný výbor rozhoduje zejména:
a) volí předsedu, místopředsedu a další případné funkce ve výboru
b) schvaluje rozpočet sdružení,
c) určuje koncepci sdružení a jeho cíle na příští období,
schvaluje přihlášky nových aktivních členů a rozhoduje o vyloučení aktivního člena,
d) rozhoduje o nabídce čestného členství ve sdružení, o odmítnutí přihlášky zájemce o přispívající členství, a o zániku
čestného a přispívajícího členství,
e) schvaluje vnitřní pravidla sdružení.
2. Výkonný výbor má lichý počet členů, nejméně 3 členy – předsedu, místopředsedu a pokladníka, které volí členská
schůze na dobu 3 let.
C. Předseda
Předseda řídí činnost sdružení a výkonného výboru mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou
schůzí. Předseda může rozhodovat v neodkladných případech ve všech věcech týkajících se sdružení, na svém
nejbližším zasedání o tom odůvodněně informuje výkonný výbor, případně členskou schůzi.
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Čl. 7
Územní jednotky sdružení

Sdružení nezřizuje žádné územní jednotky s právní subjektivitou. Sdružení jako celek je ve smyslu § 70 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, místně příslušným pro území celé Prahy 6.
Čl. 8
Jednání jménem sdružení
Jménem sdružení je oprávněn jednat samostatně předseda, který může dále písemně pověřit členy výboru.
Samostatně mohou jednat také aktivní členové určení rozhodnutím členské schůze sdružení.
Čl. 9
Hospodaření sdružení
1. Za hospodaření sdružení odpovídá výkonný výbor členské schůzi. Sdružení hospodaří podle rozpočtu schváleného
členskou schůzí.
2. Výkonný výbor odpovídá za zajištění běžného hospodaření, za nakládání s majetkovými hodnotami, za vedení
účetnictví a za zajištění plnění daňových povinností.
3. Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, jsou-li stanoveny, dary, dotace a příjmy z neziskové a jiné nepodnikatelské
činnosti v souladu s cíli sdružení.
4. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti
uvedenými v čl. 4 těchto stanov.
Čl. 10
Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení
V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu
neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.
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