Stanovy občanského sdružení Kolej-klub

Čl. 1.
Název a sídlo
Název: Kolej-klub (dále jen sdružení)
Sídlo: Dr. E. Beneše 1182, Neratovice 277 11

Čl. 2.
Statut sdružení
Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Sdružení je
právnickou osobou.

Čl. 3.
Cíle činnosti sdružení









Záchrana, renovace a údržba historických železničních vozů, lokomotiv a dalších
železničních zařízení,
záchrana, renovace a údržba jiných technických zařízení, dokumentujících technickou
vyspělost doby svého vzniku,
provoz renovované železniční a jiné techniky,
organizování a zprostředkování jízd zvláštních vlaků,
zajištění tematických doprovodných programů,
nákup materiálu a zboží za účelem prodeje,
muzejní činnost,
vydávání propagačních a tematických materiálů.

Čl. 4.
Členství
1. Členy sdružení mohou být fyzické osoby starší patnácti let a právnické osoby, které
souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
2. Zájemce o členství ve sdružení je přijímán na základě písemné žádosti předložené radě
sdružení na zkušební dobu šesti měsíců.
3. Po uplynutí zkušební doby je svolána valná hromada, na které je hlasováno o přijetí
žadatele o členství za řádného člena sdružení.
4. Každý člen sdružení je povinen svým chováním a vystupováním nepoškozovat dobré
jméno sdružení, nezneužívat své členství k osobnímu obohacování a obecně jednat dle
společenských a morálních zásad slušného chování.
5. Členství zaniká:
 Vystoupením člena podáním písemného oznámení radě sdružení,
 úmrtím člena nebo u právnické osoby jejím zrušením,
 zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
 zánikem sdružení.

Čl. 5.
Práva a povinnosti členů
Člen sdružení má právo:
 Podílet se na činnosti sdružení,
 účastnit se jednání členských schůzí a schůzí valné hromady,
 volit radu sdružení a být volen do rady sdružení,
 obracet se na radu sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o její vyjádření,
 být informován o hospodaření a činnosti sdružení.
Člen sdružení má povinnost zejména:
 Dodržovat stanovy sdružení,
 aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
 svědomitě vykonávat svěřené funkce v radě sdružení,
 platit členské příspěvky stanovené valnou hromadou,
 dbát nepoškozování zájmů a dobrého jména sdružení.

Čl. 6.
Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou:
 Valná hromada,
 členská schůze,
 rada sdružení.

Čl. 7.
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
3. Valnou hromadu svolává sdružení podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Rada
sdružení svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů
sdružení.
4. Valná hromada zejména:
 Rozhoduje o změnách stanov sdružení,
 schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet
a roční závěrku hospodaření,
 volí členy orgánů sdružení,
 rozhoduje o počtu členů rady sdružení,
 rozhoduje o vzniku a zrušení členství,
 rozhoduje o zrušení sdružení.
5. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomny dvě třetiny všech členů.
6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou si rovné.
7. 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 členů sdružení.
8. Z valné hromady je vždy proveden písemný zápis, se kterým jsou přítomní na závěr
schůze seznámeni a projeví svůj souhlas nebo připomínky k jednotlivým bodům zápisu.

Čl. 8
Členská schůze
1. Členskou schůzi tvoří všichni členové sdružení.
2. Členskou schůzi svolává sdružení podle potřeby. Členskou schůzi může svolat kterýkoliv
člen sdružení.
3. Členská schůze zejména:
 Řeší během daného období nově vzniklé podněty mající vliv na činnost sdružení
a jeho cíle,
 seznamuje členy sdružení s dílčím plněním stanovených cílů,
 po dohodě přiděluje členům jednotlivé úkoly spjaté s činností sdružení,
 nerozhoduje o věcech příslušících valné hromadě.
4. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna polovina všech členů.
5. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou si rovné.
6. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj
hlasuje prostá většina přítomných členů.
7. Z členské schůze je vždy proveden písemný zápis, se kterým jsou přítomní na závěr
schůze seznámeni a projeví svůj souhlas nebo připomínky k jednotlivým bodům zápisu.

Čl. 9.
Rada sdružení
1. Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné
hromadě. Rada řídí činnost sdružení po dobu jednoho volebního období, tedy jednoho
roku.
2. Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu kteréhokoliv ze
členů.
3. Rada obsahuje tyto orgány:
 Předseda
 Místopředseda
 Pokladník
4. Radu svolává předseda (v jeho nepřítomnosti místopředseda) nejméně jednou ročně.
5. Rada zejména:
 Koordinuje veškerou činnost sdružení,
 zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem,
 svolává členskou schůzi a valnou hromadu,
 plní úkoly uložené valnou hromadou.
6. Kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí členské schůze a valné hromady, a dohlíží
na hospodaření sdružení.

Čl. 10.
Hospodaření sdružení
1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
 Dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
 výnosy majetku,
 členské příspěvky,
 dotace a granty.
3. Za hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá valné
hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.
5. Hospodaření s předměty (vozidla, zařízení a jiné) v osobním vlastnictví členů sdružení
určuje v první řadě jeho vlastník, dále pak valná hromada. Člen sdružení může písemně
pověřit radu hospodařením s předměty v jeho vlastnictví.
6. Výdaje sdružení jsou zaměřeny především na uskutečňování cílů podle článku 3.

Čl. 11.
Zánik sdružení
1. Sdružení zaniká:
 Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě
rozhodnutí valné hromady,
 rozhodnutím Ministerstvy vnitra.
2. Rozdělení majetku při zániku sdružení:
 Majetek, získaný z prostředků sdružení za dobu jeho existence, se rozdělí mezi
členy sdružení rovným dílem,
 majetek v osobním vlastnictví členů je neporušený vrácen zpět majiteli.

Čl. 12.
Závěrečná ustanovení
1. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád
sdružení.
2. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

V Turnově dne 3. 3. 2013

Za přípravný výbor sdružení stanovy podepisují:

________________

________________

Ing. Přemysl Hojka

Radek Mansfeld

