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STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  
„ART TIME“ 

  
 

I. PREAMBULE 
 
Cílem Sdružení je aktivní podpora a rozvoj umělecké a zájmové činností dětí, 
mládeže a případně i dospělých osob, a to především formou sdružování 
zájemců o uměleckou činnost, zejména v oblasti hudební, výtvarné  a 
taneční, dále pak formou organizování kulturního vyžití pro občany regionu. 
Doprovodným cílem Sdružení je výstavba a provoz počítačové sítě pro 
vzájemnou komunikaci členů s propojením do sítě internet a případně do 
dalších sítí.  
Uvedené činnosti budou realizovat osoby občansky bezúhonné a mající 
potřebnou odbornou kvalifikaci. Sdružení bude usilovat o naplňování svého 
záměru soustavnou prací svých členů a ve spolupráci s dalšími subjekty, 
které budou ochotny se podílet na aktivitách Sdružení nebo poskytnout 
finanční či jiné zdroje pro jeho činnost. Sdružení je otevřeno dalším 
účastníkům v souladu s těmito stanovami. 
 

 
II. ZAKLÁDAJÍCÍ ČLENOVÉ, SÍDLO SDRUŽENÍ 

 
1. Zakládající členové (Přípravný výbor) jsou: 
 
Mgr. Taťana Bočková, r.č. 615124/2086  
trvale bytem 267 12 Loděnice, Školní 311 
 
Milena Křížková, r. č. 695111/0375 
trvale bytem 267 12 Loděnice, Havlíčkova 128 
 
Pavla Bočková, r. č. 865306/3628 
trvale bytem 267 12 Loděnice, Školní 311 
 
 
2. Sídlem Sdružení je objekt č.p. 94 v ulici Plzeňská v obci Loděnice u 

Berouna,  PSČ 267 12.  Výlučným vlastníkem objektu a přilehlého 
pozemku je obec Loděnice u Berouna. Sídlo Sdružení bylo zřízeno na 
základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi Sdružením a 
obcí Loděnice; nájemní smlouva je přílohou těchto Stanov. 

 
3. V sídle Sdružení je realizována i jeho činnost.  
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III. STATUT SDRUŽENÍ 
 

Sdružení je registrováno u Ministerstva vnitra České republiky, které mu 
přidělilo Identifikační číslo (IČO): 26669048. Zásady činnosti Sdružení, 
povinnosti a práva jeho členů, jakožto zánik Sdružení upravuje zákon č. 
83/1990., o sdružování občanů v platném znění. 
 
 

IV. PŘEDMĚT ČINNOSTI 
 
1. Předmětem činnosti Sdružení: 
 

a) je sdružování zájemců o zájmovou a uměleckou činnost, zejména 
v oblasti hudební, výtvarné a taneční, aktivní podpora kulturního 
vyžití pro občany regionu. Dále spolupráce Sdružení s jinými podobně 
zaměřenými subjekty. 

 
b) je výstavba a provoz počítačové sítě. Za tímto účelem bude Sdružení 

spolupracovat se subjekty, které sledují slučitelné cíle, a usilovat o 
budování vysokorychlostní sítě v obci Loděnice a přilehlých lokalitách 
a připojování svých členů k této síti. Tato síť bude realizována 
svépomocí členy sdružení, subdodavatelskými pracemi, nájmem a 
podobně. Připojování členů k síti Sdružení bude probíhat na náklady 
každého člena svépomocí či subdodavatelsky. Předpokládá se, že 
jednotliví členové si budou vzájemně vypomáhat, a to jak vlastními 
zkušenostmi získanými ve sdružení, tak svou případnou prací. 

 
c) jsou i činnosti a aktivity směřující k získání potřebných finančních či 

jiných zdrojů pro zajištění cílů a provozu Sdružení včetně získání 
dotací v rámci ČR nebo od mezinárodních institucí.  

 
V. VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ 

 
1. Vznik členství: 
 

a) Prvními členy Sdružení jsou jeho zakladatelé – Přípravný výbor, kteří 
podali Návrh na registraci Sdružení. 

 
b) Členy Sdružení mohou být další občané, fyzické osoby, 

podnikatelské subjekty i neziskové organizace. Fyzické osoby, které 
jsou členy Sdružení za účelem výstavby a provozu počítačové sítě 
s propojením do sítě internet, musejí být starší 18 let. Zájemce o 
členství ve Sdružení podá písemnou žádost do sídla Sdružení, 
přílohou žádosti je písemné prohlášení o souhlasu se Stanovami 
Sdružení a doklad o úhradě vstupního poplatku. Členství ve 
Sdružení vzniká dnem zapsání člena do seznamu členů, který 
spravuje Výbor sdružení. O přijetí nového člena rozhoduje Výbor 
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nadpoloviční většinou přítomných hlasů. V případě jejich rovnosti 
má předseda Sdružení hlasy dva. 

 
c)    Člen Sdružení má právo podat žádost o pozastavení členství. Při 

pozastaveném členství nemá povinnost platit měsíční členské 
příspěvky a nevztahují se na něj práva a povinnosti člena Sdružení. 

 
 
2. Zánik členství: 

 
Členství ve Sdružení zaniká: 
a) písemným oznámením člena o vystoupení ze Sdružení doručeným do 

sídla Sdružení, 
b) úmrtím člena, 
c) zánikem právnické osoby, 
d) neplacením příspěvků  
e) vyloučením na základě rozhodnutí Valné hromady pro poškozování 

dobré pověsti Sdružení, maření jeho oprávněných zájmů nebo pro 
protiprávní jednání vůči Sdružení, 

f) ukončením činnosti nebo zánikem Sdružení. 
 
3. V ostatním platí příslušná ustanovení zákona o sdružování občanů. 
 
 

VI. FINANCOVÁNÍ SDRUŽENÍ 
 
1. Finanční zdroje, ze kterých je financována činnost Sdružení, jsou tyto:  

a) příspěvky účastníků uměleckých a zájmových činností pořádaných 
Sdružením, 

b) pravidelné členské měsíční příspěvky spojené s výstavbou a provozem 
počítačové sítě s připojením na internet, 

c) členské příspěvky, 
d) nevratné finanční prostředky poskytnuté v rámci ČR nebo od 

mezinárodních organizací, dotace, granty, sponzorské příspěvky, 
e) dary a odkazy, 
f) finanční prostředky získané vlastní činností, 
g) poplatky členů za nadstandardní služby poskytované sdružením, 
h) případné výnosy majetku sdružení. 

Tyto zdroje jsou používány výhradně v souladu s cíli činností Sdružení a k 
zajištění jeho provozu. 
Cílem činnosti Sdružení není dosažení zisku. Veškeré příjmy musí být 
reinvestovány v souladu se stanovami a interními řády. 
 
2. Výši členských příspěvků a termín jejich úhrady navrhuje Výbor sdružení 

na Valné hromadě. K jejich odsouhlasení je nutná nadpoloviční většina 
přítomných členů. 

 
3. Za hospodaření Sdružení odpovídá Výbor sdružení, který každoročně předkládá Valné 

hromadě zprávu o hospodaření včetně účetní uzávěrky. 
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VII. MAJETEK SDRUŽENÍ 
 
Majetek Sdružení tvoří členské příspěvky, příspěvky účastníků uměleckých a 
zájmových činností, dotace, dary, odkazy, granty a finanční prostředky 
získané vlastní činností a dále hmotný majetek z těchto prostředků pořízený. 

 
VIII. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ 

 
1. Členové Sdružení mají právo: 

a) účastnit se osobně řádných i mimořádných jednání Valné hromady, 
b) volit do orgánů Sdružení, 
c) být volen do orgánů Sdružení, 
d) podílet se na akcích pořádaných Sdružením, 
e) hlasovat na jednání Valné hromady, 
f) navrhovat kandidáty Výboru sdružení, 
g) předkládat podněty k činnosti Sdružení, 
h) být informován o hospodaření Sdružení, 
i) na čtvrtletní písemnou informaci o činnosti Sdružení 
j) připojit se ke společné počítačové síti, pokud to technické parametry 

v místě připojení člena umožňují, a využívat ji při dodržení pravidel 
stanovených interními předpisy.  

 
2. Členové Sdružení jsou povinni: 

a) dodržovat Stanovy Sdružení jakož i všechny interní předpisy Sdružení, 
b) hradit příspěvky ve výši stanovené Valnou hromadou, není-li člen od 

placení příspěvků osvobozen (čestný člen), 
c) hájit zájmy Sdružení a jeho dobré jméno, 
d) aktivně se podílet na práci Sdružení a plnění jeho cílů, 
e) plnit povinnosti člena Sdružení dle těchto Stanov, 
f) je-li členem právnická osoba, je povinna delegovat zástupce, který  

bude jednat jejím jménem. 
 
 

IX. ORGÁNY SDRUŽENÍ 
 

 Valná hromada Sdružení 
 Výbor sdružení 
 Předseda sdružení 
 Revizní komise 

 
1. Valná hromada: 

je nejvyšším orgánem Sdružení a je tvořena všemi členy Sdružení. 
Rozhoduje o záležitostech Sdružení, které vyplývají ze zákona o sdružování 
občanů a z těchto Stanov. Valná hromada se koná alespoň dvakrát ročně 
a svolává ji Předseda sdružení. Předseda je povinen svolat mimořádnou 
Valnou hromadu, jestliže jej o to písemně požádá alespoň polovina členů 
nebo předseda Revizní komise, a to nejpozději do 30 dnů.  
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Valná hromada ve své výlučné pravomoci: 

a) schvaluje a mění stanovy Sdružení, 
b) schvaluje plán činnosti Sdružení, 
c) rozhoduje o hospodaření Sdružení včetně výše příspěvků, 
d) volí Výbor Sdružení a členy Revizní komise, 
e) rozhoduje o přijetí či vyloučení člena Sdružení, 
f) rozhoduje o nakládání s nemovitostmi, pokud budou součástí majetku 

Sdružení, 
g) rozhoduje o zániku Sdružení a majetkovém vypořádání, 
h) udělit či odebrat čestné členství 
 
Valná hromada se svolává oznámením na oficiálních www stránkách 
Sdružení a rozesláním informace všem členům Sdružení elektronickou 
poštou na adresu uvedenou v seznamu členů, a to nejméně sedm dní 
předem. Součástí oznámení je i návrh programu. 

 
Valná hromada je usnášeníschopná,  je-li přítomna nadpoloviční většina 
členů. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je 
přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. 
Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení Sdružení je přijato, jestliže pro něj 
hlasují alespoň dvě třetiny všech přítomných členů Sdružení. Každý člen 
má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. Zastupující člen se při 
prezentaci prokáže plnou mocí k zastupování, jež bude přiložena k zápisu 
jednání. Není-li Valná hromada schopná usnášení, svolá Výbor do 30 dnů 
náhradní Valnou hromadu. Náhradní Valná hromada je vždy schopná 
usnášení. 

 
2. Výbor sdružení 

Výbor je výkonným orgánem Sdružení, který za svou činnost odpovídá 
Valné hromadě. Výbor má nejméně tři členy a nejvíce sedm členů; vždy 
však lichý počet. Členy Výboru mohou být jen členové Sdružení. 
Právnickou osobu zastupuje její statutární zástupce nebo k tomu 
zmocněná osoba. Výbor zejména: 

a) volí ze svého středu předsedu a místopředsedu Sdružení, případně i 
hospodáře, 

b) řídí a organizuje práci Sdružení, 
c) schází se 1x za kalendářní měsíc. 
 

Výborem zvolený předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda 
zastupuje Sdružení navenek a jedná jeho jménem a činí za Sdružení 
veškeré právní úkony. Organizuje a řídí činnost Výboru, svolává jeho 
jednání, jakož i valné hromady Sdružení. Předseda je volen na období 
dvou kalendářních let. Předsedou může být jen fyzická osoba.  

 

3. Předseda sdružení 
Předseda ve spolupráci s ostatními členy Výboru průběžně zajišťuje 
provozní, organizační a hospodářskou agendu Sdružení; může tak činit i 
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prostřednictvím třetí osoby. Běžnou korespondenci podepisuje  předseda 
sám. Ke svému podpisu připojí razítko Sdružení. 

 

4. Revizní komise 
Je orgánem Sdružení, který je volen na období jednoho kalendářního 
roku. Revizní komise je tříčlenná. Předseda musí být členem Sdružení. 
Předseda komise je volen Valnou hromadou jakož i zbývající dva členové. 

Revizní komise je povinna kontrolovat hospodaření Sdružení, seznamovat  
s výsledky jeho hospodaření. Předseda nebo jeho zástupce má právo se 
účastnit jednání Výboru a Valné hromady.  

 

XI. ZÁNIK SDRUŽENÍ 
1. O zániku Sdružení může rozhodnout pouze Valná hromada. Sdružení    

zaniká dnem uvedeným v zápise schůze. Zánik může být bez likvidace 
nebo s likvidací. 
 

2. Sdružení může zaniknout rozpuštěním nebo sloučením s jiným 
sdružením. Při zániku Sdružení bez likvidace musí být veškeré jmění 
Sdružení a jeho závazky převedeny na jeho právnického zástupce. 
 

3. Při likvidaci postupuje Sdružení v souladu s příslušnými ustanoveními 
Obchodního zákoníku. Likvidační zůstatek či ztráta budou rozděleny mezi 
členy dle rozhodnutí Valné hromady. 

 

XII. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Tyto Stanovy jsou vyhotoveny ve 2 výtiscích s platností originálu. Jedno 

vyhotovení bude uschováno v archivu Sdružení. Druhé vyhotovení bude 
spolu s jednou kopií součástí návrhu na úpravu stanov Sdružení ze dne 
16. června 2004.  

 

2. Tyto Stanovy podepisují všichni členové Výboru sdružení. Přistupující 
členové se podepisují na zvláštní listinu, která je jako Příloha nedílnou 
součástí těchto Stanov. Veškeré podpisy na originále budou ověřeny. 

 
3. Sdružení může na základě rozhodnutí Valné hromady vydat finanční, 

organizační a provozní řád či jiné interní předpisy Sdružení. 
 
4. Tyto Stanovy nabývají platnosti při podpisu všech členů Výboru sdružení 

a za jejich současného podpisu Ministerstvem vnitra ČR.  
 

 

Obec Loděnice, dne 10. ledna 2006 
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Podpisy členů Výboru sdružení: 
 

 

 

 

Jméno a příjmení: Mgr. Taťana Bočková 

 

 

Vlastnoruční podpis:  …………………………………………………………………… 

 

 

 

                                       

Jméno a příjmení: Milena Křížková 

 

 

Vlastnoruční podpis:  …………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Jméno a příjmení: Pavla Bočková 

 

 

Vlastnoruční podpis:  …………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Obec Loděnice, dne 10. ledna 2006 

 
 
 
 
 
 
 


