Stanovy občanského sdružení
Asociace A+

Čl. 1.
Název a sídlo
Asociace A+ (dále jen sdružení) má své sídlo na adrese Kurta Konráda 962/17, 190 00
Praha 9. Anglický ekvivalent jeho jména zní : The Association A+.

Čl. 2
Charakter sdružení
Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou
osobou podle českého práva.

Čl. 3
Základní cíle sdružení
Základními cíli sdružení jsou zejména:
•

ochrana životního prostředí a krajiny, klimatu a přírody

•

podpora udržitelného rozvoje ve stavebnictví

•

zvyšování kvality bydlení

•

podpora stavění v nízkoenergetickém, pasivním a nulovém standardu u novostaveb i u
rekonstrukcí

•

zajišťování kvality realizace nízkoenergetických, pasivních a nulových domů a kvality
stavebních prvků a materiálů pro stavbu těchto domů

•

medializace výsledků a realizace osvětových kampaní

•

ovlivňování legislativního prostředí

Čl. 4
Formy činnosti sdružení
Formami činnosti sdružení jsou zejména:
•
•
•
•
•

zajišťování informovanosti mezi společnostmi navzájem
poradenská činnost pro obce, veřejnost, společnosti a zájmová sdružení,
pořádání seminářů, přednášek a konferencí,
účast ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany
životního prostředí a udržitelného rozvoje,
vydávání letáčků, publikací.

Čl. 5
Členství ve sdružení
1. Členem sdružení mohou být fyzické a právnické osoby z různých oblastí s vazbou na
stavební průmysl, územní samosprávné celky, vzdělávací organizace, odborné
instituce, členové akademické obce a další skupiny.
2. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení představenstvem písemné přihlášky.
3. Členové hradí členské příspěvky ve výši stanovené vnitřním předpisem sdružení.
4. Člen sdružení má právo:
•
•
•
•

účastnit se jednání členské schůze,
volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,
předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,
podílet se na praktické činnosti sdružení.

5. Člen sdružení má povinnost:
•
•
•

dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení,
aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné
kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení,
účastnit se jednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce.

6. Členství ve sdružení zaniká:
•
•
•
•

doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje výboru sdružení,
úmrtím člena sdružení,
zánikem sdružení,
vyloučením člena sdružení členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i přes
písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy.

7. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od
potvrzeného ukončení členství.

Čl. 6
Organizační uspořádání
Strukturu sdružení tvoří:
•
•
•

členská schůze
představenstvo
ředitel

A. Členská schůze
1. Členská schůze je tvořena všemi členy a schází se nejméně jednou ročně, aby:
•
•
•
•
•
•
•

schválila stanovy sdružení a změny těchto stanov,
zvolila představenstvo a případně je odvolala,
schválila rozpočet sdružení předkládaný představenstvem,
schválila zprávu o činnosti sdružení předkládanou představenstvem a účetní závěrku
za předešlý rok
určila koncepci sdružení a jeho cíle na příští období,
schválila přihlášky nových členů a rozhodla o vyloučení člena,
rozhodla o zániku sdružení.

2. Zasedání členské schůze sdružení svolává představenstvo sdružení. Výbor je povinen
do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina
členů sdružení. Rozhodnutí o vyloučení člena sdružení a o zániku sdružení jsou přijímána
dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení. Stanovy sdružení lze měnit dvoutřetinovou
většinou všech členů. Schůze je usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční
většina všech členů sdružení.
B. Představenstvo
1. Představenstvo je výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními
členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.
2. Představenstvo sdružení má …. členů, které volí členská schůze. Funkční období trvá 3
roky. Představenstvo rozhoduje prostou většinou hlasů všech členů představenstva.
C. Ředitel
1. Ředitel sdružení je volený představenstvem.
2. Mezi hlavní povinnosti ředitele patří:
•

dohled a kontrola každodenních záležitostí sdružení a aktivit

•
•

dosahování cílů sdružení
navrhování rozpočtu na následující rozpočtové období a vedení přehledu o jeho
čerpání

Čl. 7
Jednání jménem sdružení
Jménem sdružení jedná jeho ředitel, případně představenstvem písemně zmocněný člen
představenstva nebo jeho člen.

Čl. 8
Hospodaření sdružení
1. Za hospodaření sdružení odpovídá představenstvo. Sdružení hospodaří podle ročního
rozpočtu sestaveného představenstvem a schváleného členskou schůzí.
2. Ředitel sdružení odpovídá za zajištění běžného hospodaření, za nakládání
s majetkovými hodnotami, za vedení účetnictví a za zajištění plnění daňových povinností.
3. Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, jsou-li stanoveny, sponzoring jeho členů,
dary, dotace, granty a příjmy z neziskové a jiné nepodnikatelské činnosti v souladu s cíli
sdružení. Vedlejší (doplňkové) příjmy sdružení tvoří výtěžky z vydavatelských aktivit,
prodeje publikací, účastnické poplatky za semináře a další formy vzdělávání a odměny za
přípravu analýz.
4. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 3 a v
souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1. Sdružení zanikne rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech hlasů členů sdružení.
V případě zániku sdružení se rozdělí zbývající majetek rovným dílem mezi členy
sdružení.
2. Práva a povinnosti neupravené těmito stanovami může upravit vnitřní předpis sdružení.

