
STANOVY

Zájmového sdružení občanů

„Volba pro Slavonicko“

I.
Základní ustanovení

1. Volba pro Slavonicko, ve zkratce VPS, je zájmovým sdružením občanů dle zákona č. 83/1990 Sb. ve znění
pozdějších předpisů.

2. VPS má působnost na správním území města Slavonice.

3. Sídlem  VPS je ul. Julia Fučika 361, 378 81 Slavonice.

II.
Předmět činnosti

Posláním VPS je působit  na své členy a ostatní  subjekty v duchu odpovědnosti  za rozvoj
města Slavonice a jeho okolí. Tento cíl VPS naplňuje zejména tím, že:

1. obhajuje právo občanů na zdravé prostředí a napomáhá zajišťovat právo občanů na informace o stavu
města Slavonice

2. zapojuje se do tvorby místních vyhlášek
3. zapojuje se do projednávání rozvojových záměrů a plánů města Slavonice, účastní se správních řízení
4. podílí se na realizaci rozvojových programů a projektů vlastní činností s využíváním grantové politiky
5. provádí aktivní odbornou, vzdělávací a výchovnou činnost, spolupracuje se školami
6. provádí propagační a osvětovou činnost
7. se aktivně zapojuje do organizování volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých
8. hledá pracovní příležitosti pro občany
9. spolupracuje s tuzemskými a zahraničními organizacemi, které se zabývají obdobnou činností
10. provádí hospodářskou činnost, a to především k zajištění prostředků pro naplnění své výše uvedené

činnosti.
11. rozvíjí a organizuje sport  všeho druhu pro děti, mládež a dospělé
12. napomáhá udržovat stávající sportoviště a podílí se na výstavbě nových sportovišť

III. Členové, jejich práva a povinnosti, vznik a zánik členství

1. Členové VPS mohou být:
     - řádní,
     - čestní.

2. Členy VPS se mohou stát  občané České republiky,  kteří  dovršili  15 let  věku,  rozhodli  se podporovat  a
realizovat předmět činnosti VPS a splňují další podmínky určené stanovami. 

3. Pouze řádní členové VPS, kteří dovršili 18 let věku mohou kandidovat a být voleni ve smyslu § 2, odst.3
zákona č. 424/1991 Sb.

4. Podmínkou vzniku řádného členství je uvedení pravdivých údajů na přihlášce.

5. Řádné členství vzniká schválením přihlášky do VPS radou. Lhůta pro vyjádření je dva měsíce a počítá se ode
dne doručení přihlášky radě, prodlužuje se o dobu, po kterou rada žádá o vyjádření členy VPS.

6.  Rada je oprávněna požadovat od člena VPS, který kandiduje v rámci VPS na libovolnou funkci, výsledek
lustrace.  V tomto  případě  hradí  VPS  příslušný  správní  poplatek.  Dotyčný  je  povinen  požádat  o  vlastní
lustraci  do  21  dnů.  Výsledek  lustrace  musí  být  předložen  radě  do  14  dnů po  uplynutí  doby stanovené
zákonem pro jeho získání. V opačném případě se na členství pohlíží, jako by k jeho vzniku nikdy nedošlo. 



7. Člen má zejména tato práva:
     - být informován o činnosti sdružení,
     - podílet se na projednávání všech otázek týkajících se činnosti VPS s právem hlasovacím,
     - účastnit se všech akcí VPS, není-li stanoveno jinak,
     - podávat návrhy, stížnosti a dotazy,
     - volit, být volen a delegován do orgánů a funkcí v rámci VPS,
     - ukončit členství

8.  Členové mají zejména tyto povinnosti
     - dodržovat stanovy VPS a podporovat realizaci předmětu činnosti a programové cíle,
     - účastnit se shromáždění VPS

9. Řádné členství zaniká
a) písemným vystoupením člena, a to dnem doručení resignace,
b) vyloučením za činnost, která je v rozporu se stanovami VPS.

Splnění podmínek zániku členství dle bodu III.10 a) konstatuje rada, která musí o této skutečnosti do sedmi dnů
písemně vyrozumět dotyčného.

Návrh  na  vyloučení  člena  může podat  kterýkoli  člen VPS.  Návrh  se  podává kontrolní  a  revizní  komisi.  O
vyloučení z VPS dle bodu  III.10. b) rozhoduje kontrolní a revizní komise. Komise rozhodne do dvou měsíců od
podání  návrhu  a  předloží  usnesení  shromáždění.  Jestliže  shromáždění  potvrdí  rozhodnutí   komise,  nabývá
rozhodnutí platnost. 

10. Shromáždění může udělit čestné členství. Titul Člen VPS honoris causa je vyhrazen pro osoby,  které se
významnou měrou zasloužily o rozvoj města Slavonice a přilehlých obcí, demokracie a politické kultury. Čestný
člen nepodléhá těmto stanovám. Odejmout čestné členství může jen všeobecné shromáždění na návrh rady. 

IV.
Organizační struktura a orgány VPS

1.
Shromáždění VPS 
(dále jen shromáždění)

1.1. Shromáždění VPS je nejvyšším orgánem VPS. Schvaluje všechny zásadní  otázky související s činností
         VPS. Shromáždění VPS rozhoduje o změně stanov VPS. Usnesení a rozhodnutí shromáždění jsou závazná
         pro všechny členy a orgány VPS.
1.2. Delegáty shromáždění jsou všichni členové VPS.
1.3. Shromáždění svolává rada VPS nejméně jedenkrát za rok. 
1.4. Mimořádné všeobecné shromáždění svolá předseda VPS na žádost
       - rady,
       - nejméně jedné třetiny členů.
       Žádost o svolání mimořádné shromáždění musí obsahovat návrh programu  

 jednání. Program jednání shromáždění musí být oznámen všem členům VPS spolu s oznámením o datu a
 místu konání shromáždění. Shromáždění se koná  nejpozději do 30 dnů od předání žádosti.

1.5. Datum, místo konání, návrh programu, stanoví a 
         oznamuje rada všem členům alespoň 21 dnů před konáním shromáždění. 
1.6. Způsob jednání a volební mechanismy se řídí samostatným jednacím a volebním řádem. 
1.7. Shromáždění volí

a) předsedu VPS,
b) radu,
c) členy kontrolní a revizní komise

1.8. Shromáždění stanoví oblasti úkolů VPS. 

2.



Předseda VPS

2.1. V čele VPS stojí předseda VPS. Předseda VPS vykonává funkci statutárního orgánu VPS.
2.2. Předseda:

a) zastupuje VPS ve všech  jednáních,
b) vykonává další pravomoci určené stanovami.

2.3. K písemným úkonům je zapotřebí podpisu předsedy. Předseda může zmocnit k písemným 
       úkonům v oblasti hospodářské činnosti jiného člena nebo pracovníka VPS.

3.
Rada VPS

(dále jen rada)

3.1. Rada VPS je nejvyšším orgánem VPS v době mezi  shromážděními. Jménem rady jedná a podepisuje
předseda VPS a to tak, že k písemným úkonům připojí podpis a funkci předseda VPS.

3.2. Radu volí shromáždění v počtu tří členů. 
3.3. Jedním členem rady je vždy předseda VPS.
3.4. Jednání rady svolává předseda zpravidla jednou za dva měsíce.
3.5. Jednání rady řídí předseda VPS nebo jím určený člen rady VPS. 
3.6. Rada se ze své činnosti zodpovídá shromáždění.
3.7. Rada odpovídá za dodržování předmětu činnosti VPS a za činnost VPS podle právních předpisů.
3.8. K tomu rada:
       - organizuje a řídí činnost VPS, zejména ukládá úkoly orgánům a členům VPS,
       - zřizuje z členů VPS komise k řešení organizačních, programových, volebních a dalších 
         úkolů a jmenuje jejich předsedy,
       - může stanovit některé oblasti, jakož i termíny úkolů členům VPS
       - spravuje majetek VPS v souladu s platnými právními předpisy.
3.9. Rada svolává řádné i mimořádné shromáždění VPS. Pro jeho svolání a jednání se 
   přiměřeně použije ustanovení článků 1.2. - 1.6.
3.10. Rada dále: 
         - odpovídá za vedení evidence bývalých i současných členů VPS,
         

4. 
Kontrolní a revizní komise VPS

4.1. Kontrolní a revizní komise VPS je kontrolním a revizním orgánem bez výkonné moci.
4.2. Kontrolní a revizní komise dbá, aby činnost VPS odpovídala obecně závazným právním předpisům a

stanovám VPS, kontroluje hospodářskou činnost VPS a má přístup ke všem  dokumentům VPS. 

4.1. Kontrolní a revizní komise je složena ze tří řádných členů VPS volených 
  shromážděním. Členové kontrolní a revizní komise nesmějí být členy žádného jiného orgánu VPS a
   zaměstnanci VPS. 
4.2. Kontrolní  a  revizní komise se ze své činnosti  zodpovídá shromáždění,  které  podává  zprávu o své

činnosti. 
4.3. Kontrolní a revizní komise volí ze svého středu předsedu. 

V.
Funkční období

Funkční období funkcionářů VPS, volených podle těchto stanov, končí
- odstoupením,
- odvoláním,
- zvolením nástupce,
- ztrátou volitelnosti,
- uplynutím volebního období, na které byli zvoleni.

VI.



Majetek VPS

1. Majetek VPS tvoří fond VPS. Fond se skládá z hmotných a finančních prostředků a práv získaných z 
     - dobrovolných členských příspěvků,
     - darů a odkazů,
     - ostatních zákonných příjmů a výnosů.

2. Se svým majetkem hospodaří VPS v souladu s platnými právními normami.

VII.
Zrušení, způsob zrušení a zánik VPS

1. VPS může zaniknout pouze způsobem popsaným v § 12 a § 13 zákona 424/1991 Sb.

2. O sloučení  nebo rozpuštění  VPS může rozhodnout  shromáždění.  Toto  rozhodnutí  musí  schválit  alespoň
dvoutřetinová většina členů. Okolnost, že se bude rozhodovat o zániku VPS, musí být sdělena všem členům
VPS spolu s oznámením o datu a místu konání shromáždění. 

3. Při  zániku  VPS  sloučením  přechází  majetkový  zůstatek  na  nástupnickou  organizaci.  Při  zániku  VPS
rozpuštěním se majetkový zůstatek rozdělí rovným dílem mezi ty,  kdo budou řádnými členy VPS ke dni
rozpuštění. 

VIII.
Závěrečná ustanovení

Orgány VPS jsou usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Rozhodnutí jsou přijímána
nadpoloviční většinou hlasů přítomných. 

Ve Slavonicích dne 25.6.2002

Mgr. Jiří Beneš …………………………………………..

Ing. Milan Souček …………………………………………..

Ing. Jiří Vláčil …………………………………………..

Michal Dostál …………………………………………..

Ing. Jiří Kourek …………………………………………..

Ing. Jiří Pšenčík …………………………………………..
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