Stanovy občanského sdružení

Asociace regionálních značek, o.s.
§1
Úvodní ustanovení
1.

Sdružení nese název: Asociace regionálních značek, o.s. (dále jen „sdružení“).

2.

Sídlem sdružení je Zelená 182, 251 62 Mukařov.
§2
Cíle a hlavní činnosti

1.

Cílem sdružení je podpora udržitelného rozvoje v regionech ČR prostřednictvím rozvíjení regionálních
značek pro výrobky a služby. Tohoto cíle je dosahováno těmito hlavními činnostmi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

2.

koordinační činnost pro národní systém regionálních značek,
pomoc jednotlivým členským regionům při zavádění a rozvíjení regionální značky,
podpora a zprostředkování výměny informací a zkušeností,
podpora propagace, marketingu a reklamy regionálních značek,
realizace vlastních projektů v oblasti regionálního rozvoje,
spolupráce s dalšími organizacemi (českými i zahraničními/mezinárodními) na projektech v oblasti
regionálního rozvoje.

Vedlejší činností sdružení bude poradenství, konzultační činnost a vzdělávání v oblasti regionálního
značení, udržitelného rozvoje a neziskového sektoru.
§3
Členství, práva a povinnosti členů

1.

Členem se může stát fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která projeví zájem o členství,
souhlasí se stanovami sdružení a splňuje podmínky stanovené vnitřním řádem sdružení. Členství vzniká
rozhodnutím Valné hromady.

2.

Právnické osoby jsou zastupovány statutárním zástupcem či osobou statutárním zástupcem písemně
pověřenou.

3.

Členové mají právo účastnit se a hlasovat na Valné hromadě, volit a být voleni do orgánů sdružení,
podílet se na činnosti organizace a být o této činnosti informováni.

4.

Členové mají povinnost dodržovat stanovy sdružení a vnitřní řád sdružení a platit členské příspěvky,
jejichž výši stanoví vnitřní řád sdružení.

5.

Členství ve sdružení zaniká:
a)

doručením písemného oznámení o vystoupení,

b)

rozhodnutím Valné hromady o zániku členství, jestliže člen jedná v rozporu se stanovami nebo
vnitřním řádem sdružení nebo proti zájmům sdružení,

c)

úmrtím fyzické osoby či zánikem právnické osoby.
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§4
Orgány sdružení
1.

Orgány sdružení jsou Valná hromada a předseda sdružení.

2.

Nejvyšším orgánem sdružení je Valná hromada.

3.

Valnou hromadu svolává předseda anebo člen pověřený nadpoloviční většinou členů s předstihem
alespoň 14 dnů před datem konání, a to alespoň jedenkrát ročně.

4.

Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů, rozhoduje
nadpoloviční většinou přítomných členů.

5.

Člen může pro jednání Valné hromady písemně zplnomocnit zástupce nebo učinit rozhodnutí jiným
průkazným způsobem (např. písemně).

6.

Valná hromada rozhoduje o zásadních otázkách sdružení, zejména:
a)
b)
c)
d)
e)

přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení členů,
volí a odvolává předsedu sdružení a rozhoduje o pracovně-právních vztazích vůči němu, případnou
pracovní smlouvu a její dodatky s ním uzavírá zástupce zvolený členskou schůzí,
jmenuje a odvolává národního koordinátora / koordinátory systému regionálních značek (dále jen
národní koordinátor),
schvaluje změny stanov,
schvaluje vnitřní řád sdružení a jeho změny.

7.

Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení, má právo jednat jménem sdružení a je oprávněn
rozhodovat o všech jeho záležitostech včetně rozhodování o hospodářských otázkách a o pracovněprávních vztazích zaměstnanců sdružení.

8.

Předseda sdružení může jmenovat a odvolávat své zástupce a delegovat na ně své pravomoci.

9.

Národní koordinátor je fyzická osoba, jejímž úkolem je rozvoj systému regionálních značek, zejména
jeho metodické vedení, sdílení zkušeností a společná propagace značek na národní a mezinárodní
úrovni.

10. Předseda sdružení může souběžně vykonávat i funkci národního koordinátora.
§5
Zásady hospodaření
1.

Příjmy sdružení jsou tvořeny:
a)
b)
c)

členskými příspěvky
dary, dotacemi, příspěvky, odkazy a granty fyzických i právnických osob
prostředky z vedlejší činnosti sdružení

2.

Prostředky sdružení mohou být využity pouze na financování aktivit, které jsou v souladu s cíli
sdružení.

3.

Hospodaření se řídí platnou legislativou a vnitřním řádem sdružení.

4.

Valná hromada jmenuje 1 člena za revizora hospodaření, který bude dohlížet na hospodaření sdružení, a
stanoví věcný a časový rozsah kontroly hospodaření.

5.

Sdružení neodpovídá za závazky členů a členové neodpovídají za závazky sdružení.
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§6
Zánik sdružení
1.

Sdružení zaniká rozhodnutím 3/5 většiny Valné hromady, rozhodnutím Ministerstva vnitra, nebo
sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí 3/5 většiny Valné hromady.

2.

Předseda, popř. jiná osoba pověřená Valnou hromadou, popřípadě rozhodnutím Ministerstva vnitra, je
povinna v případě zániku sdružení provést majetkové vypořádání a likvidaci podle pokynů Valné
hromady a v souladu s platnou legislativou.

Stanovy schválil přípravný výbor dne 5. prosince 2007.
Upravené znění stanov schválila Valná hromada ARZ, o.s. dne 26. 8. 2011.
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