Občanské sdružení „Pro Kunratice“

STANOVY
podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů
Preambule
Obyvatelé Kunratic žijící v obvodu Městské části Praha - Kunratice se
- s respektem vůči přírodním i kulturním hodnotám a tradicím tohoto území,
- s vědomím současných potřeb jeho obyvatel všech věkových i sociálních kategorií,
- s odpovědností za zachování jedinečného životního prostředí, památek a „dobré adresy“,
pro budoucí generace,
rozhodli, zajistit pro oprávněné zájmy obyvatel Kunratic odpovídajícím, právně relevantním
způsobem, zakotvení občanské společnosti, a za tím účelem založit občanské sdružení podle
zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění.
I.
Název občanského sdružení
Občanské sdružení Pro Kunratice
II.
Sídlo sdružení, místní příslušnost a vymezení
Sídlem sdružení je Praha-Kunratice s adresou sídla: Františka Šimáčka 387/5, 148 00 Praha
4.
Občanské sdružení Pro Kunratice je místně příslušné občanské sdružení s místní působností a
je místně vymezeno územím, nalézajícím se mezi: na severozápadě Kunratickým lesem vč.,
na západě hranicí pozemků za ulicí Vídeňskou, na jihu a jihovýchodě ulicí Kunratická
spojka a na severovýchodě ulicí U Kunratického lesa.
III.
Cíl činnosti
Cílem Občanského sdružení pro Kunratice, jehož hlavním posláním je ochrana přírody a
krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je obecně
pak i ochrana životního prostředí, zdravého životního stylu a tradic v území vymezeném
v části II, neurbanizovaných ploch na něj navazujících, ochrana nemovitých památek a
architektonicky zajímavých staveb, zachovávání a rozvoj historické, architektonické a
kulturně-společenské hodnoty dané lokality, podpora a prosazování oprávněných zájmů
místních obyvatel v oblasti dopravy, služeb, zdravotnictví, bezpečnosti a trávení volného
času.
Hlavní lokalitou zájmu sdružení je území Kunratic, tzv. zámecké Bažantnice a obory,
území Kunratického lesa, stejně jako neurbanizované plochy, které na tyto lokality
bezprostředně navazují v Městské části Praha 4 a Praha - Kunratice a území, jejichž stav a
činnost na nich může mít na oblast jeho zájmu vliv.
IV.
Charakter sdružení
Sdružení je dobrovolné, nevládní, neziskové, nezávislé, apolitické a nestranické sdružení
občanů popř. právnických osob, které se sdružují na základě společného zájmu, a tím je:
- zájem o ochranu přírody a krajiny,
- zájem o minulost, současnost i budoucnost daného území,
- zájem o ochranu památek, historii a tradice,

-

-

společensko - kulturní, sportovní a volnočasové dění,
zájem o rozvoj služeb, lékařské péče, dopravy a zajištění bezpečnosti osob i majetku.

Sdružení je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č.83/
1990 Sb., o sdružování občanů.
V.
Náplň a formy činnosti
Sdružení vyvíjí svou činnost formou:
- reprezentací místní veřejné občanské iniciativy,
- usiluje o ochranu přírodních, architektonických a urbanistických hodnot účastí ve
správních řízeních,
- aktivit vedoucích k ochraně, zachovávání, ale i rozvíjení historických a společenskokulturních hodnot na území zájmu,
- podpory a prosazování oprávněných zájmů místních obyvatel, a to v oblasti dopravy,
služeb, bezpečnosti, lékařské péče a volnočasových aktivit,
- sledováním činnosti správních orgánů ve sféře vedení stavebních územních řízení,
vodoprávních řízení a jiných správních orgánů, týkající se území zájmu a urbanisticky
souvisejících celků a území
- využíváním zákonných prostředků bránit realizaci záměrů, při nichž by mohly být dotčeny
zájmy ochrany přírody a krajiny, které by poškozovaly životní prostředí popř. zdraví
občanů v zájmové oblasti,
- vyhledávání a shromažďování informací, poskytování informací občanům, vyjadřování se
k projednávaným řízením správních orgánů, dotýkajících se oblasti zájmu sdružení,
- navrhovat vhodná, právně - relevantní a nekonfliktní řešení, odpovídající zájmu místních
obyvatel,
- organizování společensko-kulturních a sportovních akcí, kampaní a petičních aktivit,
- spolupráce s obdobně zaměřenými sdruženími a organizacemi,
- projednávaní a následné řešení podnětů občanů ve všech sférách života,
- účasti ve správních řízeních, týkajících se sledované lokality a souvisejících
urbanistických celků, při nichž by mohly být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny
popř. památek,
- projednávání oprávněných zájmů a podnětů občanů se správními orgány, odpovědnými
osobami, orgány a organizacemi a následné informovanosti jak členů, tak ostatních
občanů,
- podpory a rozvoje místní kulturní, sportovní a společenské aktivity,
- vydáváním příležitostných publikací, či vlastního periodika, včetně využití možnosti
internetu.
Ke splnění svých záměrů, cílů a zajištění své vlastní činnosti, hodlá sdružení navazovat
kontakty a spolupracovat se zastupiteli Městské části Praha - Kunratice, Městské části Praha 4
a Magistrátu hlavního města Prahy a s další správní i politickou reprezentací, s úřady
městských částí, Magistrátem hl. m. Prahy a s dalšími orgány a organizacemi, majícími ve své
kompetenci a působnosti řešení jednotlivých, sdružením sledovaných caus a zájmových
oblastí.
Stejně tak sdružení spolupracuje s podnikatelskými subjekty a jinými organizacemi a
sdruženími, které si kladou ve své činnosti obdobné cíle.
Pro zajištění své činnosti může sdružení vyvíjet aktivity pro zisk ve formě sponzorských
darů, grantů a dotací na vlastní činnost, propagaci a projekty.

VI.
Členství
Členství ve sdružení je dobrovolné.
Členem sdružení se může stát občan kteréhokoliv státu, bydlící nebo podnikající na
sledovaném území, starší 18 let, bezúhonný, který souhlasí se stanovami a cíly sdružení.
O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor sdružení na základě vyplněné písemné přihlášky.
Členství vzniká dnem přijetí za člena sdružení a zápisem v zápise o konání schůze výkonného
výboru, na které bylo o členství rozhodnuto a zaplacením členského příspěvku.
Členství zaniká:
a) vystoupením člena formou písemného oznámení,
b) neplacením členských příspěvků,
c) úmrtím člena,
d) zánikem sdružení,
e) ukončením členství rozhodnutím valné hromady, jestliže člen hrubě porušil stanovy
sdružení, poškodil dobré jméno sdružení nebo jednal bez zplnomocnění jménem výkonného
orgánu sdružení v opačném smyslu jeho usnesení, či zásadně jednal proti základním cílům
sdružení, nebo nepodílí-li se člen na práci sdružení dlouhodobě.
f) členům, kterým zaniklo členství ve sdružení, nepřísluší nárok na případné majetkové
vyrovnání či navrácení členského příspěvku.
VII.
Práva povinnosti člena
Člen sdružení má právo zejména:
1) aktivně se podílet na činnosti sdružení v rámci svých možností, potřeb a okruhu
zájmu,
2) navrhovat kandidáty na členství, do výkonného výboru, volit a být volen do
výkonných orgánů sdružení,
3) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat je o vyjádření k nim
v zákonných lhůtách, stejně jako kontrolovat jejich činnost,
4) využívat služeb sdružení a dalších členských výhod a účastnit se, a to i aktivně akcí
organizovaných sdružením.
Člen sdružení je povinen zejména:
1) dodržovat stanovy sdružení,
2) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
3) řádně platit členské příspěvky ve smyslu usnesení valné hromady,
4) svědomitě a čestně vykonávat funkce ve výkonných orgánech sdružení,
5) dbát na dobrou pověst sdružení,
6) co nejrychleji informovat výkonné orgány sdružení o porušování platných právních norem
orgány státní správy, oprávněnými orgány a organizacemi a jejich pracovníky, občany,
podnikatelskými subjekty na teritoriu zájmu sdružení, stejně jako o porušování stanov
protiprávním, či nemorálním jednání členy sdružení.

VIII.
Valná hromada
1) Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
2) Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení. Každý člen sdružení má jeden hlas. Člen
sdružení se může nechat zastupovat jiným členem sdružení na základě plné moci, která
nemusí být notářsky ověřena.
3) Valnou hromadu svolává předseda sdružení dle potřeby, nejméně však 1 x za dva roky a
stejně tak vždy, požádá-li o to nejméně jedna třetina členů sdružení, nebo z rozhodnutí
výkonného výboru.
4) Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů valné
hromady (včetně předaných plných mocí). Pokud se na řádně svolanou valnou hromadu
nedostaví nadpoloviční většina členů sdružení, je po další půlhodině valná hromada zahájena
a o všech otázkách v činnosti sdružení rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů.
5) Valná hromada přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů
s výjimkou
rozhodnutí v odst.7 písm. e) tohoto článku.
6) V případech hodných zvláštního zřetele může valná hromada přijmout usnesení
korespondenčním způsobem (per rollam). V takovém případě přijímá usnesení
nadpoloviční většinou všech členů sdružení s výjimkou rozhodnutí uvedeném v odst. 7
písm. f), kdy je zapotřebí dvoutřetinové většiny všech členů sdružení.
7) Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov sdružení,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti a roční uzávěrky hospodaření,
c) schvaluje program činnosti a rozpočet,
d) volí a odvolává členy výkonného výboru a revizora. Funkční období je tříleté –
opětovná volba je možná. Výkonný výbor může mezi valnými hromadami dle potřeby
kooptovat do výboru dalšího člena výboru. Jeho kooptaci následně schvaluje nejbližší
valná hromada, případně s využitím korespondenčního způsobu – per rollam.
e) rozhoduje o zániku sdružení, sloučení s jinou právnickou osobou a o vypořádání
majetku v případě zániku sdružení,
f) odsouhlasí-li valná hromada vybírání členských příspěvků, stanoví jejich výši.

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

IX.
Výkonný výbor
Výkonný výbor je statutárním orgánem sdružení, který se ze své činnosti zodpovídá valné
hromadě, jehož jménem jedná předseda, popřípadě místopředseda.
Výkonný výbor volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Může pověřit dalšího
člena výkonem dohodnuté konkrétní funkce
Výkonný výbor tvoří minimálně pět osob.
Výkonný výbor může mezi valnými hromadami do svého středu kooptovat nového člena
výboru (viz čl. VIII. odst.7 písm. d)., jehož zařazení musí následně schválit valná hromada
sdružení na svém nejbližším zasedání.
Výkon funkce je čestný. Výbor však může rozhodnout o proplacení cestovních, či jiných
náhrad člena výboru v souvislosti s výkonem jeho funkce.
Výbor může jmenovat čestného předsedu.
Výbor řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
Výbor svolává předseda (v jeho nepřítomnosti místopředseda), nejméně však 6 x ročně,
nebo kdykoliv, požádá-li o to jedna třetina členů výboru.

9) Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Usnesení
přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě nezbytí rozhodne předseda
o usnesení korespondenčním způsobem, které je přijímáno nadpoloviční většinou
všech členů výboru.
10) Má-li výbor 5 členů, jedná a rozhoduje jako celek.
11) Pověření členové výboru zastupují sdružení navenek v běžných záležitostech a jednají
jeho jménem v rozsahu práv svěřených mu výkonným výborem sdružení. Z této své
činnosti se zodpovídají výkonnému výboru.
12) Výkonný výbor zejména:
a) navrhuje svolání valné hromady
b) zajišťuje podklady a návrhy pro rozhodování valné hromady
c) přijímá přihlášky a potvrzení členství ve sdružení
d) schvaluje dílčí projekty činnosti sdružení podle usnesení valné hromady a jejich
organizační zajištění
e) pro zajištění činnosti sdružení může zřizovat poradní orgány nebo pracovní skupiny,
případně zřídit sekretariát a další výkonné funkce
f) vydává vnitřní předpisy v souladu s právními předpisy ČR
g) jmenuje čestné členy sdružení.
13) Další činnost výboru se řídí těmito stanovami a usneseními valné hromady.
X.
Předseda
Předseda je volen výkonným výborem (viz článek IX. odst.2 stanov ) Za sdružení jedná
v rozsahu práv svěřených mu výkonným výborem. Ze své činnosti se zodpovídá výkonnému
výboru sdružení. Předseda je statutárním orgánem sdružení.
XI.
Místopředseda
Místopředseda je volen výkonným výborem z jeho členů (viz článek IX. odst.2 stanov) a ze
své činnosti se zodpovídá výkonnému výboru.
Místopředseda výkonného výboru zejména zastupuje v případě potřeby předsedu sdružení a
pak:
a) svolává výbor a valnou hromadu a řídí jejich jednání ve smyslu platných stanov
b) rozhoduje a provádí potřebná opatření k zajištění činnosti sdružení v období, kdy jej
nemůže řídit předseda a mezi zasedáními výboru
c) zastupuje sdružení navenek v podstatných záležitostech a jedná jeho jménem v rozsahu
svěřeném mu výkonným výborem
d) plní další úkoly, které mu výkonný výbor uloží.

XII.
Revizor
1) Revizor je orgánem sdružení, kterému přísluší kontrola usnesení valné hromady a dohled
nad činností sdružení. Revizora volí valná hromada, která je též oprávněna ho odvolat.
Revizorem nemůže být člen výkonného výboru, případně zaměstnanec sdružení.
2) Revizor je oprávněn kontrolovat, zda se činnost sdružení uskutečňuje v souladu s platnými
právními předpisy, stanovami sdružení a závěry valných hromad.

3) Revizor má právo se zúčastňovat jednání výkonného výboru, nahlížet do všech dokladů
sdružení, zejména do účetní evidence a vyžadovat si informace od členů výkonného výboru.
4) Revizor je povinen přezkoumat účty a vyjádřit se ke zprávě o výsledku hospodaření
sdružení za uplynulé období. Zprávu předkládá výkonnému výboru a valné hromadě. Pokud
je na programu jednání valné hromady projednání zprávy o výsledku hospodaření sdružení, je
výkonný výbor povinen revizoru nejméně 1 měsíc před konáním valné hromady předložit
účty a zprávu. Jinak o zprávě nelze jednat.
5) V případě, kdy výkonný výbor poruší povinnosti stanovené v článku IX má revizor právo
požádat výkonný výbor o svolání mimořádné valné hromady.

XIII.
Orgány a organizační složky
Orgány sdružení jsou:
a) valná hromada
b) výkonný výbor sdružení v čele s předsedou
c) revizor sdružení
Organizační složky sdružení :
Tajemník, případně další administrativní pracovníci sdružení, které v případě potřeby může
výkonný výbor jako organizační složky zřídit.

XIV.
Zásady hospodaření
1) Sdružení může hospodařit s movitým i nemovitým majetkem.
2) Zdrojem majetku mohou být zejména:
a) dary členů sdružení, jiných fyzických i právnických osob,
b) dotace, dary a granty na činnost sdružení, udělené státními a veřejnými orgány
a organizacemi, nadacemi a nadačními fondy popř. jinými právnickými osobami,
c) výnosy z majetku,
d) příjmy z činnosti při naplňování cílů sdružení,
e) rozhodne-li o tom valná hromada i členské příspěvky.
3) Sdružení je nezisková organizace.
4) Za hospodaření sdružení odpovídá výkonný výbor, který předkládá valné hromadě zprávu
o hospodaření. Tato zpráva je veřejnou listinou a je přístupná u zástupců sdružení a na
webových stránkách sdružení. Dále pak u institucí, které se zabývají shromažďováním a
šířením informací o neziskovém sektoru.
5) Sdružení odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Členové neručí za jejich
splnění.

XV.
Zveřejnění výroční zprávy
Zprávy o činnosti a hospodaření sdružení jsou veřejně přístupné listiny, které předkládá
výkonný výbor valné hromadě ke schválení a lze je získat na webových stránkách sdružení,
nebo u statutárních zástupců sdružení.
Zprávy o činnosti jsou dále veřejnosti zpřístupněna prostřednictvím institucí, které se zabývají
shromažďováním a šířením informací o neziskovém sektoru.

1)

2)

XVI.
Čestné členství a pocty
V odůvodněných případech se uděluje čestné členství osobnostem, které se zvláště
zasloužili v oblasti, která je předmětem působení sdružení, nebo které souhlasí s cíli
a tyto aktivně podporují. O udělení čestného členství rozhoduje výbor. Čestný člen
přebírá při jmenování jmenovací listinu. Čestné členství lze udělit in memoriam.
Výbor je oprávněn rozhodnout o udělování pamětní plakety a zřídit výroční nebo
příležitostnou cenu sdružení a stanovit podmínky pro jejich udělování.

XVII.
Platnost a změny stanov
Sdružení vzniká de jure a de facto a tyto stanovy nabývají platnosti dnem registrace
Ministerstvem vnitra České republiky.
Stanovy sdružení lze měnit a doplňovat pouze o ustanovení, která neodporují a neprotiřečí
cílům a zájmům sdružení, ale která naopak napomáhají jejich dalšímu a kvalitnějšímu
uskutečňování.
O změně stanov rozhoduje valná hromada sdružení. V případě nebezpečí časové prodlevy
lze uskutečnit diskusi o změně stanov zveřejněním návrhu a důvodové zprávy, doplněné
výzvou k vyjádření prostředky, které výkonný výbor sdružení používá ke svolávání valné
hromady členů (korespondenční metodou).
Každá změna stanov podléhá schválení Ministerstvem vnitra České republiky.
XVIII.
Zánik sdružení
1) Sdružení zaniká :
a) dobrovolným rozpuštěním
b) sloučením s jiným sdružením,
c) pravomocným rozhodnutím Ministerstvem vnitra ČR o jeho rozpuštění
2) O zániku sdružení a způsobu zániku dle odst.1 písm. a), b) rozhoduje valná hromada.
3) Při zániku sdružení rozhodne valná hromada současně o způsobu majetkového vypořádání
XIX.
Závěrečná ustanovení
1) Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní a veřejné orgány
s peticemi a podáními.
2) Ve všem, co není zvláště upraveno stanovami, se sdružení řídí právními předpisy
platnými v České republice.

Změna Stanov schválena valnou hromadou Občanského sdružení Pro Kunratice dne 3. února
2014 počtem hlasů: 34, zdrželo se: nikdo, proti: nikdo.
V Praze – Kunraticích dne 3. února 2014

