
Občanské sdružení „ Mariánský pramen ve Stračce"

Stanovy

I.

Cíl činnosti

1)   Občanské sdružení „Mariánský pramen ve Stračce" (dále jen OS) je dobrovolným 
občanským sdružením , které je založeno za účelem trvalé péče o areál Mariánského
pramene v Zašové v údolí Stračka (dále jen areál MP). 
    
2)   Vlastníkem areálu MP je Římskokatolická farnost Zašová. Občanské sdružení se
zřizuje se souhlasem vlastníka areálu MP.

3)   Areál MP má charakter lesoparku a je tvořen těmito objekty
jeskyňka se sochou Panny Marie
prameniště se sběrnou komorou
tůňka pro přepadovou vodu
litinový kříž na kamenném podstavci z r. 1853
obraz Panny Marie na kamenném podstavci
osvětlení
okrasná zídka
vzrostlé stromy a okrasná zeleň

Pramen je zdrojem nezávadné pitné vody pro obyvatelstvo obce Zašová a širokého
okolí. Péčí o areál MP se pro potřeby činnosti OS rozumí údržba, rozvoj, propagace a
shromažďování finančních prostředků a jiné činnosti směřující k podpoře
a zvelebování areálu MP.

II.

Sídlo

1)   Sídlo OS je obec Zašová č.p. 293

2)   Změna stanov OS bude provedena vždy na základě rozhodnutí členské schůze. Taková
změna bude vždy nejpozději do 10 dnů od rozhodnutí členské schůze oznámena
Ministerstvu vnitra.

III.

Orgány sdružení

l) Orgány sdružení jsou členská schůze, výkonný výbor a předseda.
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Všechny orgány OS jsou povinny v rozsahu   své pravomoci odpovídat na návrhy   
a připomínky členů OS, podávat jim vysvětlení a poskytovat potřebnou pomoc
v souladu s činností OS. 

2) Členská schůze je nejvyšším orgánem OS. 

Členskou schůzi svolává předseda nebo pověřený člen výkonného výboru případně,
pokud o to požádá alespoň třetina členů OS. Každý člen sdružení musí být o konání
členské schůze vyrozuměn. Za vyrozumění o konání členské schůze se považuje
i sdělení vyvěšením na veřejně přístupné vývěsce OS v areálu MP alespoň 15 dnů před
jejím konáním.

Členská schůze rozhoduje o činnosti sdružení zejména o plánu akcí na každý rok,
o spolupráci OS s právnickými a fyzickými osobami a schvaluje hospodaření OS
na běžný rok. Členská schůze dále volí a odvolává členy výkonného výboru
a předsedu a rozhoduje o ukončení členství v OS.

Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů z přítomných členů na jejím
konání.
Rozhodnutí členské schůze jsou pro členy sdružení závazné.

3) Výkonný výbor uskutečňuje rozhodnutí členské schůze a zejména rozhoduje,
organizuje a řídí činnost OS po hospodářské stránce a zabezpečuje jednotlivé akce OS

Výkonný výbor se skládá z předsedy, místopředsedy a pokladníka a dalších členů,
pokud o tom rozhodne členská schůze. Postavení člena výkonného výboru má vždy
představitel Římskokatolické farnosti Zašová, jako zástupce vlastníka nemovitostí a
movitého majetku areálu MP, pokud s členstvím ve výkonném výboru bude souhlasit.
Počet členů výkonného výboru musí být určen rozhodnutím členské schůze vždy tak,
aby počet jeho členů byl vždy lichý.

Výkonný výbor rozhoduje hlasováním a to nadpoloviční většinou hlasů z přítomných
členů výboru a to za podmínky, že se jeho zasedání účastní alespoň třetina členů,
nejméně však 3 členové výboru, a to vždy za účasti předsedy nebo v jeho zastoupení
místopředsedy. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy nebo v jeho
zastoupení místopředsedy OS.

Výkonný výbor se schází nejméně dvakrát v průběhu kalendářního roku. Zasedání
výkonného výboru svolává předseda nebo na základě jeho pověření jiný člen
výkonného výboru. O svolání výkonného výboru může rozhodnout i členská schůze
nebo požáda-li o to předsedu nebo místopředsedu alespoň třetina členů výboru,
svolání výkonného výboru musí být vyrozuměn každý člen výboru obdobně jako člen
OS o konání členské schůze podle čl.III odst. 2) stanov. Rozhodnutí výkonného
výboru jsou závazná jak pro členy výboru , tak pro ostatní členy OS.

Výkonný výbor je volen členskou schůzí na čtyřleté funkční období.

4) Předseda je oprávněn jednat jménem OS s třetími osobami, dále zejména koordinuje
a řídí činnost OS mezi zasedáními výkonného výboru a členské schůze a dále řídí
zasedání členské schůze a výkonného výboru a podává členské schůzi zprávu
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o činnosti a hospodaření OS. Předseda je oprávněn v rozsahu své pravomoci dávat
jednotlivým členům sdružení pokyny, které jsou pro ně závazné. V případě, že
předseda OS nemůže dočasně svou funkci vykonávat jedná za OS v jeho zastoupení
místopředseda.

Předseda je volen členskou schůzí na čtyřleté funkční období.

IV.

Práva a povinnosti členů sdružení

1) Členství ve sdružení je dobrovolné

2) Člen OS je oprávněn podílet se na činnosti OS zejména účastnit se členské schůze
a hlasováním spolurozhodovat o činnosti OS, volit a být volen do orgánů OS, podávat
jeho orgánům své návrhy a požadovat od orgánů OS vysvětlení a pomoc v souladu
s jeho činností a dále má právo podílet se na všech výhodách, které OS svým členům
poskytuje.
Člen OS je povinen především vykonávat rozhodnutí členské schůze a plnit závazná
rozhodnutí výkonného výboru a pokyny předsedy OS. Dále je člen povinen platit OS
členské příspěvky jejichž výši určuje členská schůze.

3) Členství v OS vzniká na základě rozhodnutí zájemce o členství a to dnem registrace
jeho písemně podané přihlášky na zasedání výkonného výboru.

Členství v OS zaniká
a) rozhodnutím člena o ukončení členství a to dnem podání písemné žádosti o ukončení
členství předsedovi nebo jinému orgánu OS.
b) rozhodnutím členské schůze pro opakované neplnění povinností člena OS nebo pro
chování člena, která je v hrubém rozporu s činností sdružení a to dnem rozhodnutí členské
schůze.

V.

Zásady hospodaření

OS hospodaří s prostředky, které získává z členských příspěvků členů OS, darů a dalších
dostupných prostředků zejména příspěvků ze státního rozpočtu, grantů a jiných projektů
právnických a fyzických osob.

Hospodařením v době mezi konáním členské schůze je pověřen výkonný výbor a za plnění
jeho rozhodnutí je odpovědný předseda nebo jiný člen výkonného výboru, který je k tomu
pověřen členskou schůzí.

OS zřizuje účet u Peněžního ústavu s dispozičním právem pro předsedu, místopředsedu
a pokladníka s podpisovým právem těchto členů výkonného výboru (dva podpisy).
OS hospodaří a zejména vede účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy.
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VI.

Zánik sdružení

1)  Občanské sdružení zaniká
a) rozhodnutím členské schůze o rozpuštění nebo rozhodnutím o sloučení s jiným OS
b) pravomocným rozhodnutí ministerstva vnitra

Pokud dojde k zániku sdružení způsobem podle pís. a), oznámí předseda do 15 dnů od
zasedání členské schůze, která o zániku resp. sloučení rozhodla.

VII.

Závěrečná ustanovení

1)  Do   svolání   první členské schůze ve smyslu zákona č, 83/1990 Sb. o sdružování
občanů se ustanovuje přípravný výbor, který bude jednat jménem sdružení

Členy přípravného výboru jsou Ing. Václav Zvoníček, nar. 23.9.1938, bytem Zašová
520, Ing. Josef Krůpa, nar. 15.9.1932, bytem Zašová 293, Vojtěch Daněk, nar.
30.1.1957, bytem Zašová 44.

Ing. Václav Zvoníček je oprávněn jednat jménem přípravného výboru.

Přípravný výbor je povinen nejpozději do 30 dnů od registrace OS Ministerstvem
vnitra svolat členskou schůzi.

2)  Činnost sdružení se řídí v činnostech neupravených v těchto stanovách zákonem
č. 3/1990Sb. o sdružování občanů a dalšími obecně závaznými předpisy

V Zašové dne 03.06.2002

Přípravný výbor:

Ing. Václav Zvoníček Ing. Josef Krůpa                      P. Vojtěch Daněk
RČ: 380923/451                    RČ: 320915/468                      RČ: 570130/0066

správce Řím. katol. Farnosti Zašová


