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Stanovy občanského sdružení „SAD U NÁS“
I. Název a sídlo sdružení
1. Název zájmového sdružení: SAD U NÁS
2. Sídlo sdružení: Sychrov 1, Mnichovo Hradiště, pošta Mohelnice nad Jizerou, 294 13.
II. Právní postavení sdružení
1. Zájmové sdružení Sad u nás je samostatnou právnickou osobou, která vznikla za
účelem ochrany a správy sadu (pozemek č. 136/1 a č. 136/2) v Sychrově nad Jizerou.
2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a sdružuje členy na základě společného zájmu.
3. Právní poměry sdružení se řídí občanským zákoníkem, dalšími obecně závaznými
právními předpisy a těmito stanovami. Za své závazky a případné ztráty či škody nese
sdružení plnou odpovědnost.
III. Poslání sdružení
Zájmové sdružení Sad u nás (dále již jen sdružení) je dobrovolné nevládní neziskové
sdružení fyzických osob, které společně usilují o podporu a praktickou realizaci
udržitelného rozvoje, jako jednu z možných cest ke zdravému, harmonickému vývoji
člověka, celé lidské společnosti a přírodního systému Země.
IV. Cíle sdružení
1. Rekultivovat sad dle zásad udržitelného rozvoje tak, aby dával návštěvníkům
příležitost se s takovým způsobem života seznámit. Za účelem metodické správnosti
spolupracovat s odborníky. K péči o sad přizvat dobrovolníky a tím napomáhat propojení
projektu s veřejností.
2. Usilovat o zvnitřnění zásad trvale udržitelného rozvoje v každodenním životě u co
nejširšího okruhu lidí.
V. Činnosti sdružení
1. Rekultivace a udržování sadu.
2. Podpora udržitelného rozvoje, poradenské, organizační, konzultační a lektorské
aktivity oblasti ekologické výchovy dětí a mládeže a v oblasti ochrany životního
prostředí.
3. Ochrana životního prostředí a přírodních a estetických hodnot regionu.
4. Organizování a zajišťování kulturních aktivit pro účastníky všech věkových kategorií.
5. Spolupráce s ostatními podobně smýšlejícími organizacemi i jednotlivci, při dodržení
zásad nepolitičnosti a náboženské neutrality.
6. Propagace pozemků a obce Sychrov v rámci projektu „Sady u nás“.
7. Komunikace s veřejnými orgány a institucemi.
8. Propagace činností sdružení.
9. Podpora činnosti členů sdružení.

VI. Doba trvání sdružení
1. Sdružení se zakládá na dobu neurčitou.
VII. Členství ve sdružení
1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve sdružení vzniká na
základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí sdružení. O přijetí rozhoduje členská
schůze na svém nejbližším jednání.
2. Člen sdružení má právo:
- účastnit se jednání členské schůze,
- volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,
- vyjadřovat se k činnosti sdružení a jeho orgánů, podávat návrhy, podněty a stížnosti a
žádat jejich projednání, být informován o činnosti sdružení a podílet se na ní.
3. Člen sdružení má povinnost:
- dodržovat stanovy sdružení, budovat dobré jméno Sadu u nás,
- 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,
- svědomitě vykonávat svěřené funkce v orgánech sdružení,
- informovat výbor o všech krocích, které provádí v souvislosti se sadem, tedy informovat
např. o poskytnutí interview, reklam, propagace, jednání s úřady, medii, atd..
4. Členství ve sdružení zaniká:
- doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje z 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.
5. Člen může být ze sdružení vyloučen za těchto podmínek:
a) člen sdružení přes předchozí písemnou výzvu soustavně jedná v rozporu s těmito
stanovami, zejména poškozuje dobré jméno sdružení nebo jedna v hrubém rozporu se
zájmy sdružení, nebo
b) člen sdružení se přes předchozí písemnou výzvu nezúčastňuje činnosti sdružení.
6. K rozhodnutí o vyloučení člena sdružení je třeba souhlasu 3/4 hlasů všech členů
výboru. K hlasování členů výboru, které jmenoval člen sdružení, o jehož vyloučení se
jedná, se přitom nepřihlíží.
7. Členská schůze může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem
o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani
povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.
VIII. Organizační uspořádání
Strukturu sdružení tvoří:
- členská schůze
- výbor
- dozorčí rada
A. Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně
jednou ročně, aby:
- schválila stanovy sdružení a změny těchto stanov,
- zvolila výbor sdružení a dozorčí radu, případně je odvolala,

- schválila rozpočet sdružení předkládaný výborem,
- schválila zprávu o činnosti sdružení předkládanou výborem a účetní závěrku za předešlý
rok,
- určila koncepci sdružení a jeho cíle na příští období,
- schválila přihlášky nových členů a rozhodla o vyloučení člena,
- zvolila čestné členy sdružení,
- rozhodla o zániku sdružení.
2. Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor sdružení. Výbor je povinen do 1
měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů
sdružení, nebo pokud o to požádá dozorčí rada. 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. Výbor
1. Výbor je výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské
schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.
2. Výbor sdružení má 3. členy, které volí členská schůze tajnou volbou.
C. Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení. Kontroluje, jak jsou vykonávána
rozhodnutí členské schůze a dohlíží na hospodaření sdružení. Dozorčí rada dohlíží
zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými sdružení, a na to, zda
je hospodaření v souladu s rozpočtem. V případě, že dozorčí rada zjistí nedostatky, je
oprávněna svolat členskou schůzi. Takto svolaná členská schůze musí projednat
připomínky dozorčí rady a přijmout opatření k jejich nápravě.
2. Dozorčí rada má 3 členy, které volí členská schůze tajnou volbou.
IX. Územní jednotky sdružení
Sdružení nezřizuje žádné územní jednotky s právní subjektivitou. Sdružení jako celek je
ve smyslu § 70 zákona č. 114 / 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, místně příslušným
pro území celé České republiky.
X. Jednání jménem sdružení
Jménem sdružení jedná jeho výbor, případně výborem písemně zmocněný člen sdružení.
Každý člen výboru je oprávněn jednat jménem sdružení samostatně.
XI. Hospodaření sdružení
1. Hospodaření sdružení se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše
5.000,- Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výbor z
členů sdružení pokladníka.
3. Prostředky na svoji činnost získává sdružení:
a) z příspěvků jeho členů, jsou-li stanoveny;
b) z darů, grantů, dotací a odkazů;
c) z příspěvků státních organizací a veřejné správy;
d) z veřejných zakázek;
e) z veřejných sbírek;

f) příjmy z případné vedlejší činnosti (přednášky, tématické dny pro rodiny s dětmi, dílny
pro děti, prodej přebytků ze sadu);
4. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. IV.
těchto stanov.
5. Veškeré získané finanční prostředky i jiné věci a hodnoty se stávají majetkem
sdružení. Mohou být použity jen k realizaci činností vymezených těmito stanovami.
6. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování poslání sdružení - zejména na
relevantní provozní výdaje, přípravu a realizaci projektů nebo aktivit, údržbu sadu.
7. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu
sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.
XII. Závěrečná ustanovení
Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.
V Jirnech dne 18.4.2012
Přípravný výbor:
Bc. Jana Kelíšková
Bc. Jindřich Kelíšek
Jiří A. Doleček
Mgr. Ivana Zadražilová
Bc. Jaroslav Zadražil

