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Stanow občanského sdružení ARABFEST

1.

Clánek 1

Název a sídlo

Název sdružení je: Občanské sdružení ARABFEST (dále jen..Sdružení").
Sídlo Sdružení je na adrese: Brázdimská 1548/B- Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.
25O O1, Česká republika.

čt. z
charakter sdružení

Sdružení je dobrovolné nevládní neziskové sdružení občanů zajímajících se o arabskou
kulturu aBlízký východ, sloužící k popularizaci a propagaci níže uvedených cílů.
Veškerá ěinnost Sdružení probíhá v rámci platných zákonů a nařízení. Cíle Sdružení
neodporují žádnému článku Ustavy CR, Listiny základních práv a svobod a platných
zákonů.
Sdružení je právnickou osobou.

l.

čt.:
cíle a činnost

Cílem Sdružení je:
a. získávat a zveřejňovat informace o arabské kultuře,
b. zvyšovat povědomí o kultumí různorodosti regionu Blízkého východu,
c. vzdélávat veřejnost v oblastech souvisejících s výše uvedenými základními cíli

Sdružení,
d. spolupracovat v těchto věcech s domácími i zahraničními organizacemi.

výzkumným i a v zdělávacími institucemi.

čt. +
Formy činnosti sdružení

K dosažení cílů uvedených ve třetím článku Sdružení vyvíjí následující činnosti:
a. organizuje obecně prospěšné akce, zejména kultumí (koncerty, výstavy, filmové

projekce ad.) a vzdélávací (přednášky. školení, konference) akce.
b. zastupuje své členy ve vztazích s organizacemi, které při spolupráci preferují

podnikatelské subjekty a organizace s právní subjektivitou,
c. vydává odborné i populární publikace tematicky spřízněné s cíli Sdružení.
d. spolupracuje s jinými sdruženími, institucemi, úřady a organizacemi za úěelem

dosažení cílů uvedených ve třetím článku,
e. zajišťuje tvorbu propagačních materiálů a propagaci akcí souvisejících s cíli

Sdružení.
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2.

čt. s
Orgány sdružení a jednání jménem sdružení

1. Sdružení má tyto orgány:
a. Členská schůze; a
b. Výbor.

Jménem Sdružení jedná Výbor, přičemž každý z členů Výboru je opnívněn jednat
jménem Sdružení samostatně ve všech věcech.

Cl. 6
členská schůze

1. §ejvyšším orgánem Sdružení je Členská schůze řádných a kmenových členů Sdružení.
2. Clenská schůze se schází nejméně jednou roěně.
3. Členská schůze rozhoduje o následujícich záležitostech:

a. změna stanov,
b. volba a odvolání ělenů Výboru,
c. přijetí ěi vyloučení ělena Sdružení, určení kmenorlich a řádných členů

Sdružení,
d. schválení výroční zprávy,tj. zprávy o činnosti Sdružení ajeho hospodaření,
e. rozhodnutí o zrušení a likvidaci sdružení,
f. rozhodnutí o vybírání a výši příspěvku na činnost Sdružení,
g. rozhodování o dalších záležitostech, které do působnosti Členské schůze přímo či

nepřímo svěřuje zákon.
4. Členskou schůzi svolává kterykoliv ělen Výboru.
5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Sdružení.

Pokud Členská Šchůze v nawžený den konání nebude usnášeníschopná, svolá kterykoliv
člen Výboru náhradní Členskou schůzi. Náhradní Členská schůze je usnášeníschopná,
je-li přítomna alespoň jedna třetina členů Sdružení.

6. Clenská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviění většinou přítomných ělenů Sdružení.
'1. O konání Členské schůze se pofizuje zápis.

čt.l
Výbor

1. Výbor je výkonným kolektivním orgánem Sdružení, který řídí ěinnost Sdružení v období
mezi zasedáními Členské schůze. Výbor rozhoduje o všech zá|ežitostech, které nejsou
těmito stanovami výslovně svěřeny do působnosti Clenské schůze.

2. Členem Výboru mohou být pouze kmenoví ělenové Sdružení. Členy Výboru volí
Členská schůze tajným hlasováním.

3. Člen Výboru může ze své funkce kdykoliv odstoupit oznámením o odstoupení na
zasedáni Výboru. Členství ve Výboru zaniká dnem, kdy Výbor na svém zasedáni
oznámení o odstoupení přijal.

4. Výbor má pět členů, kteíí ze svého středu za účelem plnění formálních povinností volí
předsedu a dva místopředsedy.

5. Všichni členové Výboru jako kolektivního orgánu Sdružení odpovídají za chod Sdružení
spoleěně a nerozdílně.
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8.

1.

výbor srolár-á krer;kolil,člen výboru tak, aby zasedal alespoň jednou v kalendářním

eti nleti. \,ibor je usnášeníschopný, je_li přítomna více než polovina členů Výboru,

\-ibor pňjímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů Výboru,

v_*tor i,rótarra dle možností a potřeb Sdružení pracovní schůze všech členŮ SdruŽenÍ.

Jménem sdružení jedná jeho výbor, případně výborem písemně zmocněný člen

sdružení. každý elen vyboru je oprávněn jednat jménem sdružení samostatně.

čt. s
Členství

členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let. Členstr,Í l'e SdruŽení vzniká na

zákIadé schválení písemne prirrtast1 Členskou schůzí SdruŽenÍ. O přijetí rozhoduje

členská schůze na svém .,"jutizsi- jednání. \or,ě přijatí členové jsou přijímáni jako

řádní členové.
o změně statutu řádného člena sdružení na člena kmenového rozhoduje clenská schůze

tajným hlasováním zpravidla po uplynutí alespoň jednoho roku řádného členství ve

Sáružení. Ke změně členství zřádného na kmenové je třeba schválení nadpoloviČní

většinou přítomných členů při hlasování,
3. První rok existence Sdrujení budou členové přípravného výboru a výrazně aktivní

ělenové Ťazeni mezi kmenové členy automaticky,
4. členové Sdružení se rozdělují podle svých práv apovinností ve vztahu ke SdruŽení na:

a. kmenové členy,
b. řádné členy; a
c. čestné členy.

5. Seznam kmenových_ řádných a čestných ělenů musí b;it uveden v kaŽdém zápise o

konání Členské schůze.

l.

čt. q
čestní členové

členská schůze mťrže zvolit čestným členem Sdružení každého, kdo projevi zájem o

spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti

vůči sdružení.
členství ve sdružení zanlká:

l.

a. doručením písemného oznámení o vystoupení kterémukoliv Členovi Vý.PO{U,._

b. Úmrtím Člena, ,.,',,,,.,, ';',l;1_\

;. rozhodnutím élenské schůze o vyloučení, .i .;,?'' ..,,_ :,

d. zánikem sdružení. i :'i ...,'1. '1.

{ ,-_, 'r,. \ j.

čt.to \.:-, ,'] i

Řeani členové \.. ,:,: Yl 
" 
l

,') l'

Mezi povinnosti řádných členů Sdružení patří: 
\"--*"-*,'--'

a. dodržovat stanovy. plnit usnesení orgánů sdružení,
b. aktivně hájit zájmý sdružení. dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat

žádné kroky, které by byly v lozporu se zájmy sdružení,

c. účastnit sejednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšeníjejich práce,

d. řádně platit členské příspěvky,
e. přispívat k šíření dobrého jména Sdružení,

2.

2.
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J.

Člen sdružení má právo:
a. účastnit se jednání Členské schůze,
b. volit členy Výboru,

a stížrostmi ažádat o jejich vyjádření,c. obracet se na orgány sdružení s podněty
d. podílet se na praktické činnosti sdružení.

Členswí ve Sdružení zanlká:
a. doruěením písemného oznámení o vystoupení kterémukoliv ělenovi Výboru,
b. úmrtím ělena,
c. vyloučením ělena sdružení Členskou schůzí, v případě,

písemné napomenutí Výborem porušuje tyto stanovy,
O. zánikem sdružení.

4. ]Každý ělen sdružení přispívá na činnost sdružení roěním členským
urěené rozhodnutím Členské schůze.

příspěvkem ve výši

Cl. 11

kmenoví členové

l. Ustanoveni tykajici se řádných členů se užijí na kmenové členy SdruŽení obdobně

s výjimkou:
a. Kmenoví členové jsou nad rámec povinností řádných ělenŮ povinni odPovědně

spravovat alespoň jednu ucelenou oblast činnosti sdružení.
b. Kmenoví ělenové mají pravo podílet se na íízení SdruŽení ProsťednicffÍm

členství ve Výboru.

čt. tz
Hospodaření sdružení

1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovit}m majetkem,
2. Zdrojimajetku jsou zejména:

. dary a příspěvky právnických afyzických osob,
o rlýnosy majetkr1
o ělenské příspěvky.
o dotace a granty

3. Za hospodareni ŠanŮení odpovídá Výbor, jenž předkládá každoročně Clenské schŮzi

zprávuo hospodaření, věetně účetní uzávérky,
4. Ýyau3" Sdruiení jsou zaměřeny na uskuteěňování jeho cílů (viz Cl. 3)

5. r- za.listcni bezného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výŠe

10.00b,- Kě, k vedení účeinictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výbor

z členů Sdružení pokladníka.

čt. t:
způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

1. V případě zániku Sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné Právnické
ne|o'fyzické osobě, ieiiz Óité jsou blízké cílům Sdružení a jež se zabývá neziskovou

činnosií, a to případ;É i " zahrániéi. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 6 měsícŮ od

ukončení likvidace, rozdé|í se zbývající majetek rovným dílem mezi ČlenY sdruŽenÍ.

že člen opakovaně i přes
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čt. t+

ostatní ustanovení

l. Stanov.v Sdružení nabývají účinnosti dnem registrace sdružení Ministerstvem vnitra CR.


