Amatérská prohlídka oblohy
Stanovy sdružení
1. Amatérská prohlídka oblohy sdružuje pozorovatele deep-sky objekt (tj.
objekt nacházejících se za hranicemi slune  ní soustavy) a jejich p íznivce.
Shromaž uje, vyhodnocuje a publikuje pozorování svých  len , vydává
informa ní materiály, po ádá seminá e, výjezdy za tmavou oblohou a p ípadné
další akce.
2. Sídlem Sdružení je Brno.
3. Sdružení vzniká podle zákona  . 83/1990 Sb. Zastupuje ho a jeho jménem jedná
koordinátor, kterého volí valná hromada sdružení. Sdružení nebude vytvá et
organiza  ní jednotky.
4. Koordinátor:
• sdružení zastupuje a jeho jménem jedná,
•

rozhoduje o  innosti a zam ení sdružení,

•
•

zmoc  uje jiné  leny sdružení, aby v rozsahu, který ur  í, zastupovali
sdružení a jednali jeho jménem,
p ijímá nové  leny,

•

ruší  lenství,

•

 eší spory vzniklé v rámci  innosti sdružení,
ur  uje zásadní hospodá ská opat  ení,

•
•

svolává valnou hromadu sdružení.
Ve svých rozhodnutích p ihlíží k názor m  len sdružení.
5. Valnou hromadu sdružení je koordinátor povinen s dostate ným p edstihem
svolat nejpozd ji do dvou let od poslední konané. Povinností koordinátora je
podat na valné hromad zprávu o  innosti sdružení. Povinností revizní komise
je podat zprávu o hospoda ení. V pravomoci valné hromady je

•

odvolávat a volit  leny revizní komise,

•

odvolat a zvolit koordinátora sdružení,

•

provést zm nu stanov,

•

rozpustit sdružení,

rozhodnout o slou ení s jiným sdružením.
Ke všem rozhodnutím valné hromady je pot eba souhlasu nadpolovi ní
v tšiny všech p ítomných  len , nejmén však deseti.
6.  lenství ve sdružení vzniká p ijetím  lena na základ písemné p ihlášky a ev.
zaplacením  lenského p  ísp vku.
7.  lenství ve sdružení zaniká:
•

•

prohlášením  lena, že ze sdružení vystupuje,

•

vylou  ením  lena.
P i zániku  lenství je sdružení povinno provést likvidaci vzájemných
závazk a pohledávek.  lenský p  ísp vek se nevrací.

8. Práva  len sdružení:
• být informován o  innosti sdružení,
•

ú  astnit se valné hromady a ostatních akcí po ádaných sdružením,

•

být zvolen za koordinátora a za  lena revizní komise,

•

být zmocn n jednat za sdružení,

• ze sdružení vystoupit.
9. Povinnosti  len sdružení:
• zachovávat ustanovení stanov,
•

ídit se rozhodnutím koordinátora,

není-li stanoveno jinak, zaplatit každoro n
stanovený  lenský
p ísp vek.
10. Dohled nad hospoda ením s majetkem sdružení v rámci platných p edpis
vykonává revizní komise. Je dvoj lenná a volí ji valná hromada sdružení. Její
povinností je p edložit na valné hromad zprávu o hospoda ení.
11. K hospodá skému zajišt ní  innosti sdružení slouží:
•  lenské p ísp vky,
•

•

p evzatý majetek,

•

prost edky poskytnuté státními orgány a organizacemi,

•

p íjmy vyplývající z vlastní  innosti,

•

dary jednotlivc i organizací, d dictví a odkazy.
P i hospoda ení se sdružení ídí obecn platnými zákonnými p edpisy.
12. Sdružení zaniká:
• slou ením s jiným sdružením,
•

dobrovolným rozpušt ním.
Majetek, finan ní aktiva i pasíva budou p i zániku sdružení rozd leny
úm rn p ísp vk m  len za posledních p t let.
Stanovy spole  nosti Amatérská prohlídka oblohy jsou závazné pro všechny  leny
sdružení. Platí od 1. ledna 1994
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