
STANOVY ob čansk ého sdru žení

VELESLAVÍN - VOKOVICE K ŽIVOTU

Čl. l

Název a sídlo

Veleslavín - Vokovice k životu
Ke Dvoru 774/3
160 00 Praha 6

Čl. 2

Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým a nepolitickým sdružením občanů 
Je sdružením vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb.v platném znění, o sdružování 
občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva. Působí 
na celém území České republiky a spolupracuje se všemi subjekty, které mají 
podobné cíle.

Čl. 3

Základní cíle sdružení

Ochraňovat zájmy a práva občanů na kvalitní životní prostředí v oblasti Veleslavína a 
Vokovic zejména s ohledem na rozsáhlé investiční a stavební projekty, 

• ochraňovat zájmy a práva občanů při tvorbě prostředí bezpečného z hlediska 
dopravy a to i pro pěší a cyklisty,

• ochraňovat zeleň v oblasti Veleslavín a Vokovice,

• vystupovat jménem sdružených občanů navenek,

• získávat dotace, granty a sponzorské příspěvky za účelem financování činnosti 
sdružení a jeho projektů.

Čl. 4

Formy činnosti sdružení

Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.

Hlavní formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností 
v oblasti ochrany životního prostředí, zejména:

• praktická činnost členů ve spolupráci s orgány životního prostředí,

• účast na správních řízeních týkajících se oblasti působnosti (Praha 6, Veleslavín -
Vokovice) především při rozhodování o velkých investičních projektech,

• kooperace s jinými sdruženími majícími za svůj cíl ochranu životního prostředí 
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v oblasti,

• soustřeďování a poskytování informací uvnitř sdružení i vně,

• organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení,

• účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány.

Čl 5

Členství ve sdružení

• Vznik členství

• Členem sdružení může být jen fyzická osoba starší 18ti let. 

• Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba 
souhlas nadpolovičního počtu členů výboru sdružení.

• Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti 
přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné
námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.

• Zánik členství

• Doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení;

• rozhodnutím členské schůze o vyloučení;

• nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech;

• úmrtím;

• zánikem sdružení 

• Členská práva

• Účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;

• účastnit se členské schůze, 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;

• Členské povinnosti

• dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíli sdružení;

• platit členské příspěvky

• Členské příspěvky jsou stanoveny ve výši 30,–Kč. ročně 

Čl 6

Organizační uspořádání

Strukturu sdružení tvoří:
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• Členská schůze

• Výbor a předseda sdružení

• Revizor sdružení

• Členská schůze

Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně 
jednou ročně:

• rozhoduje o změnách stanov sdružení, Pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 
nadpoloviční většiny přítomných členů sdružení

• schvaluje koncepci sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení,

• rozpočet a roční závěrku hospodaření,

• volí, případně odvolává členy výboru sdružení a revizora sdružení,

• rozhoduje o zániku sdružení.

• Výbor

• Výbor je výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními 
členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.

• Výbor sdružení má 3 členy, které volí členská schůze.

• Revizor sdružení

• Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí 
členské schůze;

• Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy; tyto předkládá 
členské schůzi

Čl. 7

Jednání  a podepisování jménem sdružení

Jménem sdružení jednají předseda a místopředseda výboru samostatně, nebo jiný jimi 
písemně pověřený člen.

Čl. 8

Hospodaření sdružení

• Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit příspěvky členů, 
dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Sdružení může uzavřít 
smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro zajištění svých aktivit.

• Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s 
formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.

Čl. 9 
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Zánik sdružení

V případě zániku bude s případným zbylým majetkem naloženo podle rozhodnutí 
členské schůze

Čl. 10

Ustanovení závěrečná

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstvem vnitra České 
republiky

V Praze dne 24.10.2011

Ing. Radka Johnová

Ing. Miloslav Gatter

Ing. Jiří John

Mgr. Michaela Bartoňová

4


