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STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 
 
 
1. Základní údaje: 

• název: Společnost ob čanů Machnína, o.s.  

• sídlo: Jitřní 238, 460 01 Liberec 33 
 
 
2. Vznik občanského sdružení: 

• dle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů 

• datum registrace u Ministerstva vnitra České republiky: 2.1.1992, číslo jednací: MV  
čj. VSC/1-9405/92-R 

 
 
3. Cíle a poslání občanského sdružení: 

• Ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním sdružení. 

• Ochrana životního prostředí, ochrana zeleně v městské části Machnín včetně 
Bedřichovky.  

• Ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech. 

• Tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické. 

• Ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i 
neurbanizované krajiny. 

• Péče o území v městské části Machnín včetně Bedřichovky.  

• Cílem činnosti sdružení je  zlepšení a udržení co nejlepší spolupráce a komunikace 
s orgány města Liberce v oblasti zvelebení městské části Machnín včetně 
Bedřichovky.  

• Sdružení bude usilovat o zlepšení životního prostředí a životních podmínek obyvatel 
této městské části a to včetně dopravní obslužnosti, bezpečnosti silničního provozu a 
bezpečnosti obyvatel všeobecně. 

• Sdružení bude spolupracovat s PČR, MP Liberec, případně s dalšími subjekty v 
zájmu zachování zdraví a životů občanů stejně jako v otázkách jejich bezpečnosti a 
ochrany jejich majetku. 

• Slouží k realizaci sdružovacího práva občanů k organizování a výkonu jejich zájmové 
činnosti v oblasti kultury, sportu a se sportem souvisejících aktivit.  

• Cíle své činnosti bude sdružení dosahovat zejména předkládáním návrhů orgánům 
města, spoluprací s dalšími subjekty včetně jiných sdružení, atd. 

• Sdružení zajistí účast svých členů nebo zástupců při jednáních s vedením města a 
jinými organizacemi a subjekty, jejichž činnost se této části obce bezprostředně týká. 

 
4. Formy činnosti sdružení: 

• Informační činnost pro občany, vyhledávání a shromažďování informací. 

• Organizování kampaní a petičních aktivit. 

• Účast ve správních a jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany 
území před nevhodnou stavební činností, zájmy ochrany přírody a kvality bydlení 
občanů. 

• Veškeré další činnosti a aktivity vedoucí ke zkvalitnění života v městské části 
Machnín. 
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5. Definice členství v občanském sdružení: 

• Členy sdružení se mohou stát fyzické osoby starší osmnácti let a právnické osoby. 
Na členství není právní nárok. Členem sdružení se nemůže stát politická strana nebo 
hnutí. 

• Přihlásit je možné se buď písemně nebo osobně na schůzi výboru sdružení. Nový 
člen je přijat schválením jeho členství většinou přítomných členů výboru sdružení. 

• Členové sdružení mají právo se všestranně podílet na naplňování cílů sdružení, být o 
veškeré činnosti sdružení informováni, mohou volit a být voleni do orgánů sdružení. 
Mohou se aktivně zúčastňovat akcí a veškeré činnosti sdružení. 

• Člen sdružení má právo: 
    - účastnit se jednání výboru sdružení 
    - volit členy výboru a být volen do těchto orgánů 
    - předpokládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení 
    - podílet se na praktické činnosti sdružení 

• Člen sdružení má povinnost : 
    - dodržovat stanovy 
    - aktivně hájit zájmy sdružení 
    - nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení 
    - účastnit se jednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce 

• Člen sdružení je povinen jednat takovým způsobem, aby nepoškodil dobré jméno 
sdružení a přispíval k naplňování jeho cílů. Je povinen platit členské příspěvky, pokud 
bude tato povinnost stanovena. 

• Člen může být ze sdružení vyloučen hlasováním výboru sdružení, vysloví-li se pro 
vyloučení minimálně dvě třetiny přítomných nebo se členství ruší na žádost člena. 

• Pokud členství zaniká hlasováním výboru sdružení, rozumí se datem ukončení 
členství prokazatelné doručení zprávy o ukončení členství jejímu adresátovi.  

• Důvodem k hlasování o zrušení členství mohou být opakované absence člena na 
schůzích a akcích sdružení. 

 
6. Orgány občanského sdružení: 

• Členská schůze 
• Výbor sdružení 
• Předseda - mezi zasedáními výboru zastupuje sdružení předseda, je oprávněn jednat 

jménem sdružení samostatně. 
• Místopředseda - zastupuje předsedu, má stejné pravomoci jako předseda, je 

oprávněn jednat jménem sdružení. 
 
7. Členská schůze: 

• Členská schůze je nejvyšší orgán sdružení. Schází se minimálně jednou ročně. Volí 
členy výboru, který má minimálně 5 členů. Schvaluje změny a doplňky stanov 
sdružení. 

• Schvaluje výši členského příspěvku, pokud tento bude zaveden. 
• Přijímá rozhodnutí o rozpuštění sdružení nebo o jeho sloučení s jiným sdružením. 
• Členská schůze schvaluje rozpočet, zprávu o hospodaření za minulé období, pokud 

sdružení ze zákona vede účetnictví. Pokud sdružení nevybírá členské příspěvky, 
nepřijímá finanční dary, nevede účetnictví, členská schůze pouze schvaluje zprávu o 
činnosti za uplynulé období. 

• Rozhoduje o dalších otázkách sdružení, pokud si členská schůze vyhradí 
rozhodování o nich nebo svěřují-li je stanovy do její působnosti. 

• Členská schůze je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů 
sdružení. Pro přijetí rozhodnutí je vždy zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny 
přítomných členů sdružení.  
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• Členskou schůzi svolává kterýkoliv z členů výboru sdružení nejméně jednou za rok. 
Neučiní-li tak, je oprávněn ji svolat každý jiný člen výboru sdružení. Termín, místo 
konání a program členské schůze je nutno oznámit písemnou pozvánkou nejméně 15 
dnů předem.  

• Konání členské schůze se pořídí písemný zápis, který obsahuje průběh schůze, 
výsledky hlasování a přijatá i nepřijatá rozhodnutí. Zápisy o členských schůzích se 
uschovávají po celou dobu trvání sdružení.  

 
 
8. Postavení a působnost výboru sdružení, předsedy a místopředsedy: 

• Výbor sdružení má nejméně 5 členů, funkční období výboru jsou dva roky. Výbor 
zvolí svého předsedu a místopředsedu. Schůzi výboru a veškerou jeho činnost řídí 
předseda sdružení, příp. jej zastupuje místopředseda. 

• Pokud sdružení vede účetnictví, zvolí pokladníka. Pokud se nenajde vhodný kandidát 
mezi členy výboru, je možné dodatečně jmenovat pokladníka z řadových členů 
sdružení. Tento se zvolením výborem sdružení stává do příští členské schůze 
sdružení členem výboru. Nejbližší členská schůze jeho nominaci do výboru sdružení 
potvrdí hlasováním. 

• Schůzi výboru svolává předseda nebo místopředseda sdružení. Schůze výboru je 
usnášeníschopná, pokud se sejde nadpoloviční většina členů výboru. 

• Výbor sdružení je výkonným orgánem sdružení, který jej zastupuje navenek, a to i 
každý jeho člen samostatně. Sdružení mohou při jednáních zastupovat  i výborem 
sdružení pověření řadoví členové sdružení. 

 
 
9. Hospodaření občanského sdružení: 

• Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a 
granty a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z 
činnosti, která je v souladu s cíli sdružení. Sdružení může uzavřít smlouvu o 
spolupráci s fyzickou i právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit. 

• Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami 
činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení. 

• Pokud není stanovena výše členských příspěvků a tyto se nevybírají, sdružení 
nepřijímá dary a nehospodaří s finančními prostředky, nemusí být vedeno účetnictví a 
nemusí být zvolen pokladník sdružení. 

• Pokud bude účetnictví vedeno, sdružení bude hospodařit s finančními prostředky, je 
předseda a místopředseda oprávněn disponovat s prostředky do výše maxim. 500,- 
Kč. Vyšší výdaje musí schválit nadpoloviční většina výboru sdružení. 

 
 
10. Zánik občanského sdružení: 

• Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením. 
• Pravomocným rozhodnutím ministerstva vnitra České republiky o jeho rozpuštění.  
• Členská schůze může rozhodnout o zániku sdružení dvoutřetinovou většinou všech 

členů. Podmínkou platnosti takového usnesení je také rozhodnutí, které právnické 
osobě nebo neziskové organizaci s podobným cílem připadne po vypořádání závazků 
zůstatkový majetek sdružení, pokud tento existuje. 

• Jestliže nebude tento právní subjekt nalezen do 3 měsíců od ukončení likvidace, 
rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy sdružení. 
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11. Závěrečná ustanovení: 

• Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními 
předpisy, zejména zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění 
pozdějších předpisů. Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem jejího schválení 
členskou schůzí sdružení. 

• Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecné platnými právními předpisy. 
 


