Stanovy Občanského sdružení Kahla o.s.

Článek I.
Úvodní ustanovení
1.
2.
3.
4.
5.

Název občanského sdružení je „Kahla o.s.“.
Používaná zkratka je „Kahla“.
Sídlem občanského sdružení je Na Letné 23, 779 00, Olomouc
Kahla působí na území České republiky.
Kahla vyvíjí činnost v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů
v platném znění (dále jen zákon).
6. Občanské sdružení Kahla je dobrovolným, politicky nezávislým sdružením,
otevřeným pro všechny občany, kteří se chtějí podílet na činnosti občanského sdružení
(dále jen o.s.) .

Článek II.
Cíle a činnost sdružení
1. Hlavním cílem sdružení je rozvoj aktivit zaměřených na využívání volného času
mládeže a pořádání akcí jako jsou tábory, městské hry, soustředění a podobné aktivity.

Článek III.
Podmínky členství
1. Členem Kahla (dále pouze členem) může být občan ČR, který:
a) dovršil věku 15 let,
b) je způsobilý k právním úkonům,
c) souhlasí s obsahovými cíli a zásadami Kahla a zaváže se je dodržovat.
d) podepsal členskou přihlášku.
Článek IV.
Vznik členství
1. Členství ve sdružení vzniká na základě podepsání písemné přihlášky po předchozím
schválení výkonným výborem.
2. Výkonný výbor je v případě odmítnutí žadatele o členství povinen tomuto uvést
písemně důvody nepřijetí
Článek V.
Zánik členství
1. Členství v Kahla zaniká:
a) písemným prohlášením člena Kahla o vystoupení a to ode dne jeho doručení
pověřenému členu Výkonné výboru,
b) vyloučením dle odst. 2 tohoto článku stanov,
c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zbavení či omezení způsobilosti
člena k právním úkonům,
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d) vznikem skutečnosti, která je v rozporu s podmínkami členství uvedenými
v čl.III odst. 1. písm. c) těchto stanov,
e) zánikem občanského sdružení Kahla,
f) úmrtím člena.
2. Člen může být vyloučen jestliže:
a) závažným způsobem porušil stanovy Kahla či programové zásady Kahla,
b) svým jednáním poškozuje dobré jméno Kahla.
3. O vyloučení člena z důvodů uvedených v čl. 5 odst. 2 rozhoduje Výkonný výbor
Kahla na schůzi nadpoloviční většinou jeho členů.

Článek VI.
Evidence členů a členské příspěvky
1. Evidenci členů vede Výkonný výbor, jehož údaje jsou závazné.
2. Všichni členové musí být registrováni Výkonným výborem, u něhož jsou uloženy
originály jejich členských přihlášek.
3. Roční členské příspěvky se platí vždy nejpozději do data určeného výkonným
výborem.
4. Výši členského příspěvku určuje Výkonný výbor.
5. Členské příspěvky jsou určeny výhradně pro účely provozu a dalšího rozvoje sdružení.

Článek VII.
Práva členů
1. Všichni členové sdružení mají stejná základní práva a povinnosti uvnitř tohoto
sdružení.
2. Žádný člen Kahla nesmí být diskriminován ani zvýhodňován z důvodu národnosti,
rasy, věku, pohlaví nebo vyznání.
3. Každý člen Kahla má v souladu s těmito stanovami následující práva:
a) právo na veškeré informace o činnosti Kahla,
b) právo účastnit se Sněmu Kahla,
c) právo účastnit se na jednání ostatních orgánů Kahla, není-li těmito stanoveno
jinak,
d) právo spolurozhodovat o činnosti a dalším rozvoji Kahla,
e) právo podávat návrhy, stížnosti, dotazy a právo na odpovědi na svá podání
orgánům Kahla,
f) právo hlasovat a právo volit orgány Kahla v souladu s těmito stanovami,
g) právo být v souladu s těmito stanovami volen a delegován do všech orgánů
a funkcí Kahla, pokud nejpozději v den voleb dosáhl 18 let,
h) právo svobodné kritiky,
i) právo obracet se ve sporech na Výkonný výbor Kahla,
j) právo účastnit se všech jednání orgánů Kahla, pokud tyto rozhodují o jeho
osobě.
4. Kahla respektuje právo na svobodné vyjádření názorových menšin. Pokud názor
menšiny dosáhne alespoň 30% podpory přítomných, má tato právo na jeho uvedení
v příslušném usnesení.
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Článek VIII.
Povinnosti členů
1. Každý člen Kahla má v souladu s těmito stanovami následující povinnosti:
a) dodržovat stanovy Kahla,
b) podporovat a dodržovat programové zásady a obsahové cíle Kahla,
c) respektovat rozhodnutí a usnesení příslušných orgánů Kahla,
d) platit členské příspěvky ve stanovené lhůtě a výši,
e) vykonávat svěřené funkce řádně, dle svého nejlepšího vědomí a svědomí,
f) sdělit neprodleně písemně Výkonnému výboru změnu údajů uvedených na
členské přihlášce.

Článek IX.
Orgány
1. Výkonným orgánem je Výkonný výbor Kahla
2. Volby členů výkonného výboru provádí Sněm Kahla dle pravidel uvedených v článku
X.
3. Volby do volených orgánů Kahla jsou vždy tajné. Funkční období orgánů Kahla a
volených funkcionářů je jeden rok. V případě jejich nezvolení v řádném termínu se
funkční období těchto orgánů a funkcionářů prodlužuje do doby zvolení nových členů
těchto orgánů a funkcionářů.
4. Před uplynutím funkčního období končí výkon funkce odstoupením nebo ztrátou
členství.

Článek X.
Sněm Kahla
1.
2.
3.
4.

Sněm Kahla (dále jen Sněm) volebním a kontrolním orgánem Výkonného výboru.
Sněm svolává Předseda Kahla (dále jen Předseda) nejméně jednou za rok.
Sněm tvoří všichni členové sdružení, kteří splňují podmínky členství dle čl. III.
Pokud Předseda nesvolá Sněm za podmínek a v termínu, které mu ukládají stanovy,
svolá Sněm Místopředseda.
5. Sněm jedná v souladu s těmito stanovami a v souladu s jednacím a volebním řádem.
6. Sněm schvaluje:
a) zprávu Výkonného výboru o hospodaření Kahla,
b) cíle Kahla pro následující období,
c) změny stanov
7. Sněm volí z řad členů Kahla členy Výkonného výboru.
8. Sněm rozhoduje 3/5 většinou všech členů Kahla o rozpuštění Kahla a o sloučení Kahla
s jiným občanským sdružením a jiných podstatných změnách v činnosti a existenci
sdružení.
9. Hlasovací právo na Sněmu je nepřenosné.
10. Sněm je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů.
Usnesení je platné, pokud pro hlasovala nadpoloviční většina všech přítomných členů.
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11. Usnesení Sněmu jsou závazná pro všechny členy Kahla, jejich nedodržování je
důvodem pro vyloučení dle čl. 5 odst. 2.

Článek XI.
Výkonný výbor Kahla
1. Výkonný výbor je výkonným orgánem Kahla.
2. Výkonný výbor se skládá z Předsedy, Místopředsedy a Hospodáře a libovolného počtu
členů výboru, kteří jsou voleni sněmem.
3. Zasedání Výkonného výboru svolává Předseda nebo pověřený Místopředseda.
4. Výkonný výbor jedná v souladu s těmito stanovami, jednacím a volebním řádem.
5. Výkonný výbor:
a) řídí činnost Kahla,
b) vykonává právo hospodaření s majetkem Kahla,
6. Výkonný výbor je usnášeníschopný a rozhoduje, pokud je přítomna nadpoloviční
většina členů výboru. Usnesení je platné, pokud ho schválila nadpoloviční většina
přítomných členů výboru.
7. Usnesení Výkonného výboru jsou závazná pro všechny členy Kahla.
8. Předseda:
a) je hlavou občanského sdružení Kahla
b) je hlavou Výkonného výboru a řídí jeho činnost,
c) jedná jménem Kahla a Kahla zastupuje navenek v souladu s usneseními
Výkonného výboru a Sněmu,
d) svolává Sněm Kahla a zasedání Výkonného výboru Kahla
e) zodpovídá za činnost a fungování Kahla,
f) má dispoziční právo k bankovnímu účtu Kahla,
g) může delegovat své pravomoci na Místopředsedu nebo Hospodáře.
9. Místopředseda:
a)
jedná jménem Kahla a Kahla zastupuje navenek v souladu s usneseními
Výkonného výboru a Sněmu,
10. Hospodář vykonává funkci hospodáře Kahla, je odpovědný za hospodaření a dále:
a) spravuje pokladnu Kahla,
b) vede účetní agendu Kahla,
c) přijímá členské poplatky a vede jejich evidenci,
d) Předkládá Předsednictvu návrh zprávy o hospodaření Kahla,
e) jedná jménem Kahla a Kahla zastupuje navenek v souladu s usneseními
Výkonného výboru a Sněmu,

Článek XII.
Zásady hospodaření
1. Občanské sdružení Kahla je samostatná právnická osoba, která nakládá účelně
a hospodárně se svým majetkem k naplňování a prosazování svých cílů v souladu se
zákonem č.83/1990 Sb. v platném znění.
2. Kahla získává prostředky pro svou činnost z:
a) z příspěvků členů,
b) z grantů, dotací a darů,
c) z jiných zdrojů.
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3. Prostředky takto získané budou použity pouze na činnost a rozvoj Kahla.
4. Za účetnictví je odpovědný pověřený Hospodář.
5. Vedení účetnictví může být svěřeno externímu účetnímu, v případě usnesení
výkonného výboru
6. V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden
na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům
sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace,
rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy sdružení.

Článek XIII.
Statutární orgány Kahla a jejich jednání
1. statutární orgány Kahla jsou Předseda, Místopředseda a Hospodář. Jménem Kahla
jednají a podepisují samostatně.
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