Stanovy občanského sdružení Farmářské centrum VLTAVA, o. s.
Občanské sdružení Farmářské centrum VLTAVA, o. s. (dále jen sdružení) vzniká jako
dobrovolné společenství za účelem sdružování zemědělských subjektů a zpracovatelů v rámci
řešení problémů a rozvoje podnikání v mikroregionu Vltavotýnsko a celé České republice.
Čl.I.
Název, sídlo a působnosti sdružení
1. Název občanského sdružení je: „Farmářské centrum VLTAVA, o. s.“
2. Sídlem sdružení je obec Týn nad Vltavou, Jiráskova 84, 375 01
3. Působnost sdružení je město Týn nad Vltavou, mikroregion Vltavotýnsko, Jihočeský kraj,
Česká republika.
Čl.II.
Cíle, zásady a poslání sdružení
Posláním sdružení je analyzovat a následně přispět k rozvoji a prosperitě podnikání zvláště
pak v mikroregionu Vltavotýnsko, v Jihočeském kraji a v České republice.
Sdružení je nezávislé, nepolitické, nestátní společenství vzniklé v souladu se zákonem
č.83/1990 Sb.
Sdružení je právnickou osobou, jeho právnická subjektivita vzniká dnem registrace stanov
sdružení příslušným orgánem státní správy.
Sdružení sdružuje aktivní zájemce a zájemce ze stran odborníků v poskytování potřebných
služeb v oblasti poradenství pro zemědělství, lesnictví, potravinářského průmyslu a
souvisejících odvětví. např., agroturistiky, využívání obnovitelných zdrojů energie,
ekologického zemědělství, využívání bioodpadů.
Cílem sdružení je:
- zvýšení informovanosti a právního vědomí ve výše uvedených oblastech, které bude
spočívat zejména ve vybudování a provozování poradenského informačního a
vzdělávacího centra se zaměřením na sběr a vyhodnocování informací o vhodných
technologiích a obecně investičních záležitostech subjektů v této oblasti působících
zvláště pak svým členům
-

poradenská činnost při získávání prostředků na konkrétní projekty zaměřené na rozvoj
činnosti zainteresovaných subjektů

-

budování vhodných zařízení, která by svou existencí pomohla zvýšit diversifikaci a
konkurenceschopnost a to zejména u svých členů

K naplnění cílů hodlá sdružení shromažďovat, zpracovávat, analyzovat a v konečné fázi
distribuovat přístupná data prostřednictvím tištěných médií a internetu, zajišťovat a pomáhat
budovat investice.
Sdružení hodlá realizovat zejména takové cíle, které naplňují a odrážejí především požadavky
mikroregionálních, regionálních a národních rozvojových strategií.
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Čl.III.
Členství
Řádným členem sdružení se může stát fyzická osoba starší 18-ti let, která respektuje cíle,
zásady a poslání sdružení, hodlá jakkoli přispět k realizaci těchto cílů, a která o přijetí za
člena sdružení písemně požádá. Písemná žádost o přijetí za člena sdružení musí být
doporučena dvěma členy sdružení.
Všichni členové sdružení mají stejná práva a povinnosti.
Členství ve sdružení je dobrovolné a člen může kdykoli vystoupit.
Před přijetím za člena musí být žadatel seznámen se stanovami sdružení a event.dalšími
předpisy a dále s právy a povinnostmi, které mu z členství vyplývají.
O přijetí žadatele za člena rozhoduje Zasedání všech členů sdružení jako nejvyšší orgán
sdružení. Zasedání všech členů sdružení může tuto svou pravomoc přenést na Radu
sdružení.
Členství ve sdružení zaniká vystoupením člena ze sdružení, zánikem sdružení nebo
vyloučením člena.
O vyloučení člena rozhoduje stejný orgán, který rozhoduje o přijetí žadatele za člena.
Člen může být ze sdružení vyloučen, jedná-li v rozporu s cíli sdružení, poškozuje-li svým
jednáním dobré jméno sdružení, nebo nerespektuje-li usnesení orgánů sdružení.
Čestným členem sdružení se stane význačná osoba, která vahou své osobnosti posílí
vážnost sdružení, svým životním postojem je blízká cílům a poslání sdružení, a která
písemně potvrdí, že nabídku čestného členství přijímá.

Čl.IV
Základní práva a povinnosti člena sdružení
1. Člen má tato základní práva:
- volit zástupce sdružení do orgánů sdružení a také být do těchto orgánů volen,
- podílet se na řízení a kontrole činnosti sdružení přímo nebo prostřednictvím orgánů
sdružení,
- osobně se podílet na práci sdružení,
- kdykoli ze sdružení vystoupit.
2. Člen má zejména tyto základní povinnosti:
- svou činností napomáhat realizovat cíle sdružení,
- dodržovat stanovy sdružení a plnit usnesení orgánů sdružení,
- chránit a zvelebovat majetek sdružení,
- dbát, aby svým jednáním nepoškodil dobré jméno sdružení.
Čl.V.
Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou:
- Zasedání všech členů sdružení,
- Rada sdružení,
- Předseda rady sdružení.
Čl.VI.
Zasedání všech členů sdružení
1. Zasedání všech členů sdružení je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Zasedání je svoláváno předsedou Rady sdružení 1x do roka a kromě toho vždy, když o to
požádá třetina všech členů sdružení.
3. Zasedání zejména:

volí členy Rady sdružení, předsedu Rady sdružení, všechny orgány jsou voleny na období
5-ti let,
- rozhoduje o odvolání členů volených orgánů sdružení před uplynutím volebního období,
- rozhoduje o změně nebo doplnění stanov sdružení
- rozhoduje o přijetí žadatele za člena sdružení, pokud nesvěří svým rozhodnutím tuto
pravomoc Radě sdružení,
- projednává a schvaluje zprávu Rady sdružení o činnosti a hospodaření sdružení
v uplynulém období,
- rozhoduje o dobrovolném rozpuštění sdružení nebo o jeho sloučení s jiným sdružením,
- rozhoduje o vyloučení člena sdružení, pokud tuto pravomoc nesvěří Radě sdružení,
- rozhoduje o předložených návrzích členů či orgánů sdružení.
4. Rozhodnutí zasedání všech členů sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční
většina přítomných členů.
5. Zasedání všech členů sdružení je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina
členů sdružení.
-

Čl.VII.
Rada sdružení
1. Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, která jedná jménem předsedy Rady
sdružení, oprávněným jednat jménem sdružení ve všech věcech.
2. Rada je volena zasedáním všech členů na 5 let.
3. Rada zejména:
- zabezpečuje činnost sdružení,
- rozhoduje o uvolňování finančních prostředků na činnost sdružení,
- vypracovává vnitřní organizační předpisy sdružení.
4. Rada se skládá minimálně ze 3 členů.
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Čl.VIII.
Předseda Rady sdružení, místopředseda Rady sdružení
Předseda Rady sdružení zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem. Rozhoduje o
realizaci opatření, která musí být provedena neodkladně včetně operativního uvolnění
finančních prostředků na činnost sdružení. O takto učiněných opatřeních informuje
předseda neprodleně Radu sdružení.
Předseda Rady sdružení svolává Zasedání všech členů sdružení.
Výkon funkce předsedy je neslučitelný s výkonem jiné funkce v orgánech sdružení.
Předseda je oprávněn zvolit si z řad členů Rady sdružení zástupce a určit jim písemně
rozsah jejich pravomocí.
Předseda svolává jednání Rady dle potřeby, nejméně 2x ročně.

Čl.IX.
Zásady hospodaření
1. K dosažení vytýčených cílů a ke krytí výdajů si sdružení vytváří vlastní majetek. Majetek
sdružení činí zejména:
- vlastní majetek a výnosy,
- příjmy z vlastní činnosti,
- členské příspěvky,
- majetek získaný z různých zdrojů, např.z příspěvků státu, obcí, nestátních organizací,
darů, odkazů, dědictví apod.
2. Finanční prostředky sdružení jsou vedeny na korunovém a devizovém účtu.
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Členové sdružení jsou povinni nakládat s majetkem sdružení hospodárně.
Za správu majetku a za hospodaření s finančními prostředky odpovídají v rozsahu svého
oprávnění jednotliví členové nebo orgány sdružení dle vnitřních předpisů sdružení. Přitom
se řídí obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy sdružení.

Čl.X.
Profesionální aparát
Pokud vyvstane potřeba zajišťovat administrativní a provozní činnost sdružení pomocí
profesionálního aparátu, bude činnost a financování tohoto aparátu upravena zvláštním
vnitřním předpisem sdružení.
Čl.XI.
Zánik sdružení
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Sdružení zanikne:
rozhodnutím nejvyššího orgánu sdružení o dobrovolném rozpuštění sdružení
rozhodnutím nejvyššího orgánu o sloučení sdružení s jiným sdružením,
bez právního nástupce.
K platnosti rozhodnutí o zániku sdružení je třeba schválení dvoutřetinovou většinou všech
členů sdružení.
Nejvyšší orgán sdružení je povinen oznámit zánik sdružení do 15 dnů po rozhodnutí
příslušnému orgánu státní správy.
Při zániku sdružení bude s majetkem sdružení naloženo takto: veškerý movitý i nemovitý
majetek včetně event. vkladů na účtech u peněžních ústavů bude po majetkovém
vypořádání se členy sdružení převeden na nástupnickou organizaci (organizace
provozující vybudovaná zařízení a provozy) nebo na Město Týn nad Vltavou, případně na
Sdružení měst a obcí Vltava.
Rozdělení majetku podléhá schválení nejvyšším orgánem sdružení.
Před předáním budov nástupnickým subjektům jsou tyto povinny vyřešit poměry
nájemníků a nájemců v předávaných objektech.

Čl.XII.
Závěrečná ustanovení
Stanovy sdružení jsou závazné pro všechny členy sdružení, orgány sdružení i pro jednotlivé
organizační jednotky.
Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace příslušným orgánem státní správy.

V Týně nad Vltavou dne:

