Stanovy občanskéhosdruženíBezdrevnet
Čt. t.
Název a sídlo
Název: občanskésdruŽení Bezdrevnet
(dále jen,,Sdružení..)
Sídlo: Bezdrevská 33. 370 11 Ceské Budějovice
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Statut sdružení
je
dobrovolné, nezávislé a neziskové sdruŽetí fyzických a právnických osob.
SdruŽení
SdruŽení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdruŽování občanůve
zněni pozděj šíchpředpisů.

Cílem Sdruženíje

telekomunikačních sítí.
z.
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Čt. s
Cíl činnosti sdružení
sdílenídat a služeb členy SdruŽení prostřednictvím

účelembude Sdruženíusilovat o pÍovoz lokální sítě pro vzájemnou
komunikaci členůa propojení do dalšíchsítí,instalaci a provoz prostředků prď to

Za timto

nutných, například antén, optických pojítek atd.
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Členství
Clenem SdruŽení mohou bý fyzické osoby starší18 let a právnické osoby' které
souhlasí se stanovami a cíli SdruŽení.
Členstvíve SdruŽení je zce|a dobrovolné a vzniká zapsánim do seznamu členů'který
spraluje Rada Sdružení, nebo jím určený člen SdruŽení.
o vzniku ělenství rozhoduje Rada, nebo orgán k tomu zmocněný Radou.
Člen Sdruženímá právo podat žádost o pozastavení členství.Při pozastaveném členství
nemá povinnost platit měsíčníčlensképříspěvky a nevztahují se na něj práva a
povinnosti člena SdruŽení.
Členstvízaníká:
o lystoupením člena písemným oznámením Radě,
o úmrtím člena,
o u právnické osoby jejím zrušením,
o zrušenímčlenstvína zák|adě rozhodnutí Rady za podmínek stanovených v
provozním řádu. Člen takto vyloučený má právo dovolání se na nejbližšíValné
hromadě. Pokud není hlasováním Valné hromady potvrzeno rozhodnutí Rady,
hledí se na ělena, jakoby nikdy nebyl vyloučen, avšak nevznlká mu nárok na
náhradu plynoucí z práv a povinností člena v době, po kterou byl vyloučen
rozhodnutím Rady,
o zánlkem SdruŽení,
o zánikem členstvíkončíčlenu mandát pro výkon funkce v orgánech Sdružení.
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Práva a povinnosti členů
Člen Sdružení má právo:
o účastnitse jednání Valné hromady,
o volit orgány SdruŽení,
. byt volen do orgánů SdruŽení,

o

nechat Se

při Valné hromadě

zastupovat

jiným členem a to

jeho

zplnomocněním k hlasování,
obracet se na orgány SdruŽení s podněty a stížnostmia žádat o jejich vyjádření,
připojit se a r,yuŽívat při dodrŽení pravidel stanovených v provozním řádu
společnépoěítaěovésítě, pokud to technické parametry v místě připojení člena
umoŽňují.
Člen mápovinnost zejména:
o dodrŽovat stanoly Sdružení,jakož i všechny interní řády Sdružení.
o aktivně se podílet na plnění cílůSdružení,
o svědomitě vykonávat funkce v orgiánech SdruŽení,
o platit člensképříspěvky ve ýši stanovené Valnou hromadou,
. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno Sdružení'
o je.li členem právnická osoba, je povinna delegovat zástupce, kteý bude jednat
jejím jménem.
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Čle

orgány sdruŽení jsou:
o Valná hromada,

o
o

Orgány sdružení

Rada sdružení,
předseda.
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Valná hromada

Valná hromada je nejvyššímorgánem SdruŽení.
Valnou hromadu svolává Rada SdruŽení podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.
Rada svolá Valnou hromadu vždy, když o ta požáďá nejméně třetina členůsdružení'V
tomto případě je Rada povinna svolat Valnou hromadu nejpozději do 30 dnů.
Valná hromada se svolává oznámením na oficiálních www stránkách Sdruženía to
nejméně 7 dní předem. Součásti oznámeníje i návrh programu jednání'
Valná hromada zejména:
. schvaluje úkoly Sdruženípro příslušnéobdobí, ýročnízprávu SdruŽení,
rozpočet a ročnízávěrku hospodaření,
o volí členy Rady Sdružení,
o rozhoduje o počtu členůRady Sdružení,
o rozhoduje o zrušení SdruŽení.

5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpolovičnívětšina všech členů.
6. Kažďý člen má jeden hlas. Hlasy všech členůjsou rovné. Zastupující člen se při

prezentaci prokáže plnou mocí k zastupování, jeŽ bude přiloŽena k zápisu jednání Valné
hromady. Při hlasování pak zastupujícíhlasuje silou svého hlasu a hlasů zastupovaných
č1enů.
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Valná hromada rozhoduje na zák|adě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliŽe pro něj
hlasuje prostá většina přítomných členů.Rozhodnutí o zrušení sdružení je přijato,
jestliŽe pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členůsdruŽení.
Jestliže není Valná hromada usnášeníschopná, přebírá její pravomoci Rada SdruŽení,
v tomto případě je Rada povinnapřevzítpovinnosti Valné hromady do 30 dnů.
Čt. g
Rada sdruŽení
Rada Sdružení je qýkonným orgánem SdruŽení, kteý za svou ěinnost odpovídá Valné
hromadě. Rada řídíčinnost Sdružení v období mezízasedáními Valné hromady.
Členstvív Radě vzrukávolbou na Valné hromadě nazákladě návrhu některého ze členů.
Rada má nejméně 3 členy.
Radu svolává předseda nebo některý ze členůRady, zpravid|a jedenkrát měsíčně,
nejméně však j edenkrát za tři měsíce.
Rada zejména:
. volí ze svých členůpředsedu,
o koordinuje činnost sdruŽení,
o svolává Valnou hromadu,
. zpÍacovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady,
l
o rozhoduje o přijetí zaě|ena SdruŽení,
o rozhoduje o zrušení členstvíve Sdružení
o rozhoduje o změně stanov SdruŽení
o rozhoduje o technickém řešenícílůSdruŽení.
Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpolovičnívětšina všech jejích členů.
Rada rozhoduje nadpolovičnívětšinou přítomných ělenů. Předsedův hlas je v případě
rovnosti rozhoduiící.
Čt. g
Předseda
Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje SdruŽení navenek, jedná jeho jménem.
Předsedu volí Rada Sdružení.
Předseda je oprávněn činit v době mezi zaseďríními Rady veškerá opatření a rozhodnutí
nezbyná k zajištěníŤádné činnosti Sdružení,s výjimkou těch, která jsou stanovami
l,ryItr azena V alné hromadě.
Předseda připravuje podklady pro jednríní Rady Sdružení.
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Zásady hospodaření
SdruŽení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
Zdroji majetkujsou zejména:
. darY a příspěvky právnickýchafyzických osob'
o dotací, grantů a sponzorských příspěvků
o člensképříspěvky .
Týo zdroje jsou používány výhradně v souladu s cíly činnostíSdruŽení a k zajištění
jeho provozu.
Cílem činnosti SdruŽení není dosaŽení zisku. Veškerépříjmy musí bý reinvestovány v
souladu se stanovami a Finančnímřádem.
Členovéodpovídají za závazky Sdružení pouze do qýše svých neuhrazených členských
příspěvků.
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SdruŽení zanlká:

o
o

cr. 11
Zánik sdružení
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dobrovolným rozpuštěďm nebo sloučenímsjiným
rozhodnutí Vďné hromady,

rozhodnutím Ministerstva rmitra.
Zanlká-|i SdruŽení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Valná hromada o
způsobu maj etkového vypořádání.
V případě odsouhlasení ukončeníčinnosti Rada hlasuje o jmenování likvidátora z řad
členů.Jeho povinností je pokusit se vyhledat neziskovou orgalizací působícíse
stejnými, nebo co nejvíce podobnými cíly činnosti a převést majetek Sdruženína tuto
neziskovou organrzaci

čl. tz

Závérečnáustanovení

SdruŽení můžena zákJaďě rozhodnutí Valné hromady Yydat organtzačru. finančnía jednací
řád Sdružení.

V Českych Budějovicích dne 27. července2009

