Občanské sdružení TERMINUS CLUB

1. Název sdružení
Občanské sdružení TERMINUS CLUB.

2. Sídlo sdružení
Zavadilova 1297/3, Praha 6, 160 00

3. Cíl činnosti sdružení
Cílem činnosti a účelem založení sdružení je zejména:
3.1. zajišťovat informační a znalostní servis pro rozvoj nadání
3.2. informovat veřejnost o možnostech rozvoje nadání
3.3. organizovat společenské, kulturní, vzdělávací a sportovní akce především pro členy sdružení
3.4. sdružovat zájemce o rozvoj nadání, pedagogy, odborné pracovníky, společnosti a instituce
3.5. získávat prostředky k naplnění cílů sdružení
3.6. napomáhat členům sdruženi v realizaci jejich aktivit na podporu nadání
3.7. napomáhat rozvoji nadání v ČR
4. Členství ve sdružení
4.1 Členství je řádné, přispívající, registrované, institucionální a čestné.
4.2 Řádnými členy se mohou stát fyzické osoby přijaté podle těchto stanov. Zakládajícími řádnými členy jsou
Václav Fořtík, Markéta Plesníková, PhDr. Jitka Fořtíková Ph.D., David Celný a Pavel Taufer. Řádní členové tvoří
nejvyšší orgán shromáždění – shromáždění členů.
4.3 Přispívajícími členy se mohou stát osoby fyzické i právnické, které souhlasí se stanovami a chtějí přispívat
k naplnění cílů sdružení, přijatí podle těchto stanov.
4.4 Čestné členství může být uděleno fyzické nebo právnické osobě, která se významně zasloužila o rozvoj nadání
nebo pomohla v uskutečňování cílů občanského sdružení TERMINUS CLUB.
4.5 Členství řádné, přispívající a čestné ve sdružení vzniká dnem akceptování žádosti žadatele/ žadatelky,
hlasuje-li nadpoloviční většina shromáždění členů, přítomných při hlasování.
4.6 Registrované členství vzniká okamžitě, registrací na www stránkách spravovaných sdružením.
4.7 Člen sdružení má povinnost dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů sdružení.
4.8 Členství zaniká vzdáním se členství, neplacením členských příspěvků nebo rozhodnutím shromáždění členů o
vyloučení nebo úmrtím člena sdružení – fyzické osoby nebo zánikem sdružení.

4.9 Přispívající, řádný, registrovaný, institucionální a čestný člen sdružení má právo předkládat návrhy, podněty a
připomínky, účastnit se akcí pořádaných sdružením, být informován o rozhodnutích orgánů sdružení.

5. Orgány občanského sdružení a jejich pravomoci
5.1.

Nejvyšším orgánem sdružení je “shromáždění členů”. Tvoří je všichni řádní členové. Do výlučné
pravomoci shromáždění členů patří zejména:

5.1.1

stanovit zásady hospodaření a schvalovat zprávu o hospodaření

5.1.2

volit a odvolávat hospodáře

5.1.3

volit a odvolávat předsedu

5.1.4

kontrolovat činnost předsedy a případných dalších pracovníků sdružení

5.1.5

přijímat a vylučovat řádné a přispívající členy, pozastavovat a ukončovat registrované členství

5.1.6

udělovat čestné členství, případně odnímat jmenování čestným členům

5.1.7

určovat výši členských příspěvků

5.1.8

měnit stanovy sdružení a rozhodovat o likvidaci sdružení

5.2.

Shromáždění členů sdružení se schází minimálně jednou ročně, svolává ho předseda, a to písemnou
elektronickou formou, jejíž převzetí musí potvrdit, případně doporučeným dopisem. Pozvánky na
shromáždění členů musí být odeslány alespoň 10 dnů před konáním shromáždění členů sdružení.
Nesvolá-li schůzi předseda, může je svolat společně alespoň 20% řádných členů.

5.3.

Shromáždění členů je usnášeníschopné, sejde-li se 50% řádných členů, usnesení je platné, hlasuje-li
pro ně nadpoloviční většina řádných členů. Nesejde-li se nadpoloviční většina v čas zahájení
shromáždění, je shromáždění usnášeníschopné po uplynutí

30minut po ohlášeném začátku za

jakéhokoliv počtu členů. Usnesení je platné, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných.

6. Oprávnění jednat za sdružení
Za sdružení jedná předseda. Předseda může zmocnit jiného zástupce plnou mocí, aby jménem sdružení
podepisoval a jednal za něj.

7. Hospodaření sdružení
7.1 Sdružení hospodaří v souladu s obecně závaznými předpisy právního řádu České republiky. Roční účetní
závěrka se musí předložit ke schválení shromáždění členů sdružení. Roční účetní závěrka sdružení je veřejná.
Řádní členové sdružení mají právo nahlížet do vyúčtování jednotlivých akcí, organizovaných sdružením.
7.2 Sdružení získává finanční zdroje pro svou činnost zejména:
7.2.1

vybíráním členských příspěvků, přijímáním sponzorských darů a získáváním příspěvků z veřejných

zdrojů
7.2.2

(fondů a nadací)

vybíráním účastnických příspěvků na akce pořádaných sdružením

7.3 Výdaje sdružení jsou zejména:
7.3.1

výdaje související z plněním cílů sdružení podle článku 3 těchto stanov

7.3.2

příspěvky na plnění úkolů členům a spolupracovníkům

7.3.3

odměny, pojištění atd.

7.4. Všechny výdaje, přesahující sumu 100 000,- Kč musí předem schválit shromáždění členů. Schválení rozpočtu
akce se považuje i za schválení jednotlivých položek rozpočtu.

8. Zánik sdružení
Sdružení zaniká dohodou na základě rozhodnutí shromáždění členů, nebo likvidací. Shromáždění členů určí, jak
bude naloženo s likvidačním zůstatkem. Podmínkou zániku je vypořádání všech práv a závazků, které sdružení
nabylo za dobu svého trvání ve smyslu zákona o sdružování občanů.

9. Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy byly přijaty zakládajícími členy na ustavující schůzi dne 15. 8. 2012.

