STANOVY
Občanského sdružení ADETO
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2)
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čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter sdružení
Název sdružení: Občanské sdružení ADETO (dále jen „sdružení“).
Sídlo sdružení: Revúcká 1234/20, 784 01 Litovel.
Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky –
celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou.
Charakter sdružení – jedná se o občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb., v němž
se sdružují členové naplňující cíle sdružení.
čl. II
Cíle a formy činnosti

Cíle sdružení jsou:
 podpora spolupráce mezi školami a jinými organizacemi v tuzemsku i zahraničí;
 organizace sportovních, kulturních, společenských a jiných akcí na místní, regionální,
národní a mezinárodní úrovni;
 zapojování studentů do akcí organizovaných sdružením za účelem jejich výchovy jako
aktivních členů občanské společnosti a jejich přípravy k práci v mezinárodních týmech;
 chránit životní prostředí;
 podpora vzdělávání, organizace vzdělávacích a osvětových akcí, vydávání výukových
pomůcek;
 popularizace vědy;
 další cíle a formy činnosti sdružení stanoví výbor nebo valná hromada;
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čl. III
Členství ve sdružení
Členem sdružení může být fyzická i právnická osoba.
Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 členů
výboru.
Členství zaniká
 doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení;
 rozhodnutím valné hromady o vyloučení;
 úmrtím fyzické osoby či zánikem právnické osoby, zánikem sdružení.
Člen má právo
 účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
 účastnit se valné hromady, 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;
Člen má povinnost
 dodržovat tyto stanovy a svou činností naplňovat cíle sdružení.
čl. IV
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
 valná hromada;
 výbor a předseda sdružení
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čl. V
Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení; schází se zpravidla jednou ročně;
Valnou hromadu svolává výbor sdružení. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna
alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor
sdružení náhradní valnou hromadu, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných
členů. Valná hromada přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas
nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
Valná hromada
 schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto
rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení;
 volí výbor sdružení;
 přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena;
 určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období.
čl. VI
Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení
Výbor sdružení je tříčlenný, jeho funkčním obdobím je jeden rok, případně období do svolání
následující valné hromady. Ze svého středu volí předsedu sdružení. Činnost výboru sdružení řídí
předseda sdružení.
Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi valnými hromadami. Schůze výboru sdružení je
volně přístupná členům sdružení. Výbor sdružení projednává záležitosti a podněty členů sdružení,
připravuje zprávu o činnosti za minulá období, návrh rozpočtu na další období, případné změny
stanov, návrh cílů další činnosti apod.
Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení; jménem sdružení dále jednají předsedou
písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně.

čl. VII
Financování a majetek sdružení
Hlavními zdroji finančních prostředků a majetku sdružení jsou granty, dary a jiné finanční příspěvky.
čl. VIII
Zánik sdružení
V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské
schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.

