Stanovy občanského sdružení SOS koupaliště Lhotka
Čl. 1
Charakter sdružení
(1) Občanské sdružení SOS koupaliště Lhotka (dále jen „OS“) je založeno podle zákona č.83/1990 Sb.,
o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jako dobrovolné občanské sdružení občanů, kteří
mají zájem na udržení funkce koupaliště Lhotka v Praze 4 a zachování tak příznivého životního prostředí pro obyvatele Prahy.
(2) OS působí na území České republiky, nečlení se na organizační jednotky
(3) Sídlem OS je U Lázní 594/8, 142 00 Praha 4

Čl. 2
Poslání a cíle OS SOS koupaliště Lhotka

(1) Hlavním cílem OS je ochrana životního prostředí. OS je založené k poskytování obecně prospěšných
činností v oblastech ochrany životního prostředí městské části, jeho snahou je dosáhnout znovuotevření
koupaliště Lhotka v Praze 4 pro rekreační účely obyvatel a zajištění funkce tohoto veřejného koupaliště
v dlouhodobém horizontu.
(2) OS bude zejména sledovat, aby se nezměnil územní plán, který by dovolil využít stávající pozemky
koupaliště k jiným než rekreačním účelům pro veřejnost.
(3) OS spolupracuje s příslušnými úřady veřejné správy a jinými sdruženími majícími podobný cíl na
nalezení kroků, které by vedly ke zprovoznění koupaliště.
(4) OS bude dlouhodobě informovat veřejnost o hrozícím zániku koupaliště, které je zelenou oázou na
pomezí rozsáhlého sídliště a vilové čtvrti.

(5) OS pořádá za uvedenými cíli a za účelem rozvoje otevřené občanské společnosti petiční akce, osvětovou činnost, seznamuje s problémem veřejnost prostřednictvím médii, organizuje schůze, občanské
kampaně a shromáždění.
(6) OS soustřeďuje a poskytuje dostupné informace.

(7) Zástupce OS se účastní relevantních jednání a řízení s volenými a správními orgány.
Čl. 3
Členství v OS

(1) Členem OS může být fyzická osoba starší 15ti let, která má zájem o znovuotevření koupaliště Lhotka
v Praze 4.

(2) Členství v OS vzniká podáním písemné nebo elektronické přihlášky uchazeče doplněné o doporučení jednoho stávajícího nebo zakládajícího člena OS.

(3) Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti
jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti
přípravného výboru.

(4) Evidenci členů vede pověřená osoba z výboru OS.

(5) Členství zaniká:
a) doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení,
b) rozhodnutím členské schůze o vyloučení,
c) úmrtím.
Čl. 4
Práva a povinnosti členů
(1) Člen má právo
a) účastnit se činnosti OS a být o této činnosti informován,
b) účastnit se členské schůze, volit orgány OS a být do nich volen,
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti OS.
(2) Člen je povinen
a) dodržovat stanovy OS a jednat v souladu s cíly a zájmy OS,
b) napomáhat k naplňování poslání a cílů OS.
Čl. 5
Orgány OS
Orgány OS jsou
a) členská schůze,
b) výbor a předseda sdružení,
c) revizor sdružení.
Čl. 6
Členská schůze
(1) Členská schůze je nejvyšším orgánem OS. Řádná členská schůze se koná nejméně jednou ročně.

(2) Členskou schůzi svolává nejméně 14 dní před konáním výbor prostřednictvím webových stránek
sdružení nebo elektronickou poštou.

(3) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň jedna třetina členů sdružení, nesejde-li se
usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce náhradní členskou
schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů OS.
(4) Výbor musí svolat mimořádnou členskou schůzi v případě, že o to požádá revizor sdružení nebo
minimálně jedna pětina všech členů OS.
(5) Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných, pokud stanovy OS nestanoví jinak.
(6) Členská schůze zejména
a) schvaluje stanovy a jejich změny (nutný souhlas 2/3 hlasů přítomných členů OS),
b) volí výbor sdružení a revizora,
c) projedná a schválí zápis z poslední členské schůze,
e) schvaluje zprávy výboru sdružení o činnosti za uplynulé období
f) projednává a schvaluje kontrolní zprávy revizora

g) projednává a schvaluje plánu činnosti OS,
h) vylučuje členy OS v odůvodněných případech
i) projednává žádostí, připomínky a zprávy jednotlivých členů OS,
j) rozpouští OS, k tomuto úkonu je třeba 2/3 hlasů přítomných členů OS.
Čl. 7
Jednání per rollam

(1) Pokud není vhodná příležitost pro svolání členské schůze OS, volí se pro projednání závažných skutečností písemná forma jednání (per rollam).
(2) Výbor OS obešle členy dotazníkem elektronickou poštou nebo ho vyvěsí na svých webových stránkách. Členové jej vyplní a do stanovené lhůty odešlou zpět na e mailovou adresu určeného člena OS.
První otázkou dotazníku musí být, zda dotazovaný souhlasí s projednáním konkrétní závažné skutečnosti per rollam. Pokud nesouhlasí 1/5 všech členů OS, je třeba svolat členskou schůzi. Odpovědi na
dotazníky se zálohují po dobu činnosti výboru a o jejich likvidaci rozhoduje následující výbor. Diskuse
o závažných skutečnostech je pro členy OS veřejná, tzn. kterýkoliv člen si např. může prohlédnout vyplněné dotazníky.
Čl. 8
Výbor sdružení a předseda

(1) Výbor je řídícím a výkonným orgánem OS a jedná v souladu s rozhodnutími členské schůze.

(2) Výbor sdružení je pětičlenný a jeho funkční období je dva roky ode dne zvolení. Zvolení probíhá na
členské schůzi OS nebo v odůvodněných případech písemnou formou (per rollam).
(3) Požádá-li alespoň jeden člen OS o tajnou volbu, musí být volba tajná.

(4) Výbor ze svého středu volí předsedu OS a místopředsedu. Činnost výboru sdružení řídí předseda
sdružení.

(5) Předseda zastupuje OS navenek a jedná jejím jménem. Místopředseda je plnohodnotným zástupcem
předsedy.
(6) Jménem OS dále jednají členové OS k tomu písemně pověření předsedou či místopředsedou.
(7) Znovuzvolení členů výboru je možné.

(8) Výbor svolává předseda minimálně dvakrát ročně. Usnesení výboru jsou platná v případě souhlasu
nadpoloviční většiny výboru.
(9) Ze zasedání výboru je pořizován zápis, který je k dispozici členům OS.
(10) Výbor vypracovává zprávu o činnosti za uplynuté období.
Čl. 9
Revizor OS
Revizor kontroluje činnost sdružení, především plnění rozhodnutí členské schůze. Funkční období je 2
roky.

Čl. 10
Hospodaření OS
OS je neziskovou organizací. Případné příjmy mohou tvořit dary, dotace a granty a budou používány
pouze na činnost OS. Případné výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu
s formami činnosti podle těchto stanov.
Čl. 11
Zrušení OS
Zrušit OS může pouze členská schůze 2/3 hlasů přítomných členů OS svolaná pouze za tímto účelem.

