
STANOVY
občanského sdružení

Česká origami společnost

Za účelem provozování zájmové činnosti v oblasti výtvarného umění, za účelem studia ge-
ometrie a ve snaze podporovat zájem veřejnosti o skládání papíru, rozhodli se níže podepsaní
založit ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů toto sdružení:

I.

Název sdružení

Česká origami společnost

II.

Sídlo sdružení

Jalubí čp. 35, PSČ 687 05

III.

Cíl činnosti sdružení

a) zájmová činnost v oblasti výtvarného umění zaměřeného na práci s papírem

b) studium geometrie skládání papíru (origami = skládat papír, dále jen origami)

c) spolupráce členů sdružení s jinými origami společnostmi

d) organizovat veřejné výstavy děl členů sdružení, konference a odborné semináře za účelem
vzdělávání v oblasti origami

e) dalšími formami činnosti vytvářet základnu pro všechny občany zajímající se o historii
papíru, techniku skládání a možnosti využití origami

IV.

Orgány sdružení

1. členská schůze

2. výbor sdružení

3. revizor

1. Členská schůze

• Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří ji všichni členové sdružení.

• Členská schůze se koná nejméně jednou za rok a svolává ji výbor sdružení. Pokud o její
svolání požádá 1/3 všech členů sdružení, popř. revizor, má povinnost svolat ji předseda
sdružení nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu.
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• Členská schůze se koná v sídle sdružení. V případě potřeby je možné ji svolat do kterého-
koliv místa.

Do výhradní působnosti členské schůze náleží:

a) rozhodování o změně stanov sdružení

b) volba a odvolání členů výboru a revizora

c) rozhodnutí o vyloučení člena sdružení podle těchto stanov

d) rozhodnutí o zániku sdružení rozpuštěním sdružení

e) rozhodnutí o zániku sdružení sloučením s jiným sdružením

f) rozhodnutí o přijetí nového člena sdružení

g) stanovit rámcový program činnosti sdružení na určité období

h) kontrolovat činnost výboru sdružení

i) schvalovat a projednávat zprávu o výsledku hospodaření sdružení a schvalovat rozpočet
sdružení

j) rozhodovat o výši členského příspěvku člena sdružení

Členská schůze má právo vyhradit si rozhodování o jiných otázkách nespadajících do její
výhradní pravomoci.

Členská schůze je schopná se usnášet, je-li přítomná nadpoloviční většina všech členů sdružení
a k platnosti usnesení členské schůze je zapotřebí 2/3 většiny hlasů všech přítomných. Každý
člen sdružení má 1 hlas.

O vyloučení člena sdružení rozhoduje členská schůze 2/3 většinou hlasů všech členů sdružení.
Členskou schůzi řídí předseda sdružení nebo jiný člen výboru. O jednání členské schůze a

přijatých usneseních se vede písemný záznam, který pořizuje pověřený člen sdružení a podepisuje
společně předseda a jednatel sdružení.

2. Výbor sdružení

Výbor sdružení je tříčlenný a tvoří jej:

• předseda

• jednatel

• hospodář – pokladník

Členy výboru sdružení volí a odvolává členská schůze a stanoví také jejich pravomoci. Výbor
sdružení zejména:

a) zajišťuje činnost sdružení v období mezi členskými schůzemi

b) rozhoduje o věcech , které nespadají do výhradní pravomoci členské schůze

c) organizuje a řídí hospodářskou činnost sdružení

d) spolupracuje s ostatními sdruženími, origami kluby, kontaktuje se s místními orgány obce,
školami nebo s jinými fyzickými osobami za účelem rozvíjení činnosti sdružení

Výbor sdružení je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K plat-
nosti usnesení výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů výboru.

Členové výboru jsou voleni na dobu 2 let. Výbor sdružení svolává předseda sdružení podle
potřeby, nejméně 4× ročně. O jednáních výboru informuje předseda sdružení členskou schůzi.
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3. Revizor

• revizor provádí kontrolu hospodaření sdružení založeného podle těchto stanov

Revizor podává minimálně 2× ročně zprávu o své činnosti výboru sdružení a 1× ročně
podává zprávu členské schůzi. Podle výsledku kontrolní činnosti je revizor oprávněn požádat
kdykoliv o svolání mimořádné členské schůze.

Revizor je volen členskou schůzí na dobu 2 let. O výsledku kontroly vede revizor písemný
záznam, který předkládá 2× ročně výboru sdružení a 1× ročně členské schůzi.

V.

Zastupování a jednání za společnost

Sdružení zastupuje a jeho jménem jedná předseda sdružení a jednatel sdružení. Za sdružení se
podepisuje tak, že k natištěnému nebo napsanému názvu sdružení připojí svůj podpis předseda
výboru sdružení a jednatel sdružení.

VI.

Práva a povinnosti členů sdružení

Členem sdružení se může stát fyzická i právnická osoba, která

• souhlasí s cílem činnosti sdružení a s těmito stanovami

• podá přihlášku za člena sdružení a bude rozhodnutím členské schůze přijata za člena

• zaplatí členský příspěvek schválený členskou schůzí

Každý člen sdružení je oprávněn vykonávat svá práva člena sdružení podle zákona nebo
podle těchto stanov na členské schůzi.

Každý člen sdružení může kdykoliv ze sdružení založeného podle těchto stanov vystoupit
písemným oznámením na adresu sídla sdružení.

Člen sdružení může být ze sdružení vyloučen v případě, že neplní základní povinnosti podle
těchto stanov, či neplní povinnosti uložené usnesením členské schůze. O vyloučení člena rozhoduje
členská schůze dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů sdružení.

VII.

Zánik sdružení

Sdružení zaniká:

• dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí členské
schůze

• pravomocným rozhodnutím ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění

VIII.

Majetek a hospodaření sdružení

Sdružení získává prostředky ke své činnosti:

• z členských příspěvků
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• z příjmů které získává z výsledků své vlastní činnosti

• z příspěvků a dotací či darů od obce, fyzických či právnických osob

• z prostředků získaných od sponzorů

Sdružení vede o svém hospodaření jednoduché účetnictví ve smyslu příslušných obecně závaz-
ných právních předpisů. Účetnictví vede hospodář–pokladník sdružení, volený členskou schůzí.
Kontrolu hospodaření provádí revizor.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky těchto stanov schvaluje členská schůze sdružení dvoutřetinovou
většinou platných hlasů.

2. Činnost sdružení se řídí právním řádem platným na území České republiky, zejména usta-
noveními zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění.

3. Sdružení podle těchto stanov vzniká registrací Ministerstva vnitra České republiky.

4. Do doby ustavení orgánů, zřizovaných těmito stanovami, jedná jménem sdružení přípravný
výbor.

5. Přípravný výbor svolá první členskou schůzi sdružení k ustavení orgánů sdružení nejpozději
do dvou měsíců ode dne vzniku sdružení.

Tyto stanovy byly schváleny na schůzi přípravného výboru sdružení dne 21. srpna 2003.

V Kolíně dne 21. srpna 2003

František Grebeníček
Jalubí

Petr Čáslava
Kolín

Jiří Přibyl
Teplice
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