
Občanské sdružení  JANOVKA, o.s .

STANOVY
I.

Základní ustavení
Janovka,  o.s.  je  právnickou osobou registrovanou podle zákona č. 83/1990 Sb.,  o  sdružování 
občanů, ve znění pozdějších předpisů. Sdružuje občany, fyzické a právnické osoby, zabývající se 
obecně prospěšnou činností v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany a obnovy památek a 
kulturních hodnot a dalšími aktivitami ve smyslu občanské společnosti. Dále jen sdružení.

A/ Identifikace a členství
II.

Působnost
Sdružení  působí  v  západních  Krkonoších,  především  na  území  obce  Vítkovice,  je  místně 
příslušnou organizační jednotkou.

III.
Název

Název občanského sdružení se stanovuje JANOVKA o.s. 

IV.
Sídlo a adresa

Sídlem sdružení JANOVKA o.s. je  Janova Hora 91, 512 38 Vítkovice  
Adresa   Janova Hora 91, 512 38 Vítkovice v Krkonoších

V.
Poslání a činnost

Hlavním  cílem  sdružení  je  rozvoj  neziskového  sektoru  a  podpora  humanitárních  i 
kulturních hodnot a všestranná podpora trvale udržitelného rozvoje daného území 

cíle sdružení
podpora     realizace projektů   k obnově přírodních a krajinných hodnot: 
obnova místních tradičních stezek, vybudování a udržování jezdeckých stezek, obnova, výsadba 
a údržba sadů a alejí tradičních ovocných odrůd, obnova a údržba krajinných prvků (skládané 
zídky), oprava sídla sdružení  
podpora     pořádání terénních kurzů     
tematicky zaměřené integrované dětské tábory (přibude více programů  a  exkurzí  )  programy 
ekologické výchovy, expedice na koních, šetrné formy turistiky…
 jedná se hlavně  o zajištění prostředků  pro asistenty a pomůcek pro postižené účastníky, aby 
mohli společně se  zdravými veškeré akce absolvovat,, 
podpora pořádání sochařských a landartových symposií:
zapojení umění do zemědělsky a turisticky využívané krajiny v citlivé vazbě  na krkonošskou 
přírodu, vznik sochařského parku, malířské plenéry, výtvarné dílny…
podpora pořádání nevýdělečných     seminářů a odborných setkání  : 
 s tématy mimoprodukční  funkce  zemědělství,  ekologie,  bioprodukce,  jezdectví  a  přirozená 
komunikace s koňmi, chovatelství - to vše pro děti i dospělé…
Činnosti v     oblasti vzdělávání, kultury a osvěty  :  
divadla,  koncerty,  ukázky  a  výuka  tradičních  řemesel  a  zvyků,  především  jako  nevýdělečné 
doprovodné, programy ve spojení s akcemi Farmy Hucul, téma jak udržovat venkov venkovem… 
Spoluprací s     dalšími aktivními lidmi a spolky  :
výměna zkušeností s místními spolky a sdruženími (MAS „Přiďte pobejt!“, občanské sdružení 
Čmelák – SPP Liberec),  spolupráce s jinými regiony u nás i v zahraniční (Kalábrie Itálie)…
  další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze



Sdružení  je  oprávněno provádět  doplňkovou výdělečnou činnost  např.  (zpracování projektů  a 
grantů, občasná organizace koncertu, či jiné společenská akce....)

VI.
Členství

1. Členství ve sdružení je dobrovolné. 
2. Členem sdružení se mohou stát fyzické osoby po dovršení 18 let nebo právnické osoby, které 

souhlasí se stanovami sdružení.
3. Členství  ve  sdružení  vzniká  rozhodnutím  Rady  sdružení  o  přijetí  na  základě  vyplnění 

přihlášky.
4. Členství ve sdružení zaniká:

a) vystoupením člena písemným oznámením adresovaným předsedovi či Radě
b) úmrtím či zánikem právní subjektivity člena
c) zrušením  členství  vyloučením  člena  po  rozhodnutí  valné  hromady  při  hrubém  nebo 

opětovném porušení stanov nebo pokud člen jedná proti zájmům sdružení
d) zánikem sdružení podle § 12 zákona č..83/1990 Sb., o sdružování občanů.

3. Členství ve sdružení se rozlišuje na řádné, přispívající a čestné

VII.
Práva a povinnosti členů

1. Každý člen má právo :
a) zúčastnit se valné hromady, vystupovat na ní, přednášet návrhy;
b) volit a být volen do orgánů sdružení;
c) podílet  se  na činnosti  sdružení  v  rámci  svých možností,  potřeb a  zájmů,  využívat 
všech služeb a členských výhod, účastnit se  aktivit sdružení;
d) na poskytnutí informací o hospodaření sdružení a využívání získaných prostředků;.

2. Každý člen je povinen :
a)   řídit se stanovami sdružení a dodržovat je

    b) napomáhat podle svých možností při činnosti sdružení, přispívat k jeho rozvoji a propagaci.
    c)  řádní členové pak platit členské příspěvky v dohodnutých termínech

B/ Organizační struktura

VIII.
Orgány sdružení

 orgány sdružení jsou:
 - valná hromada
 - rada sdružení
 - předseda

        - dozorčí rada

1  Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, která :
a) dohlíží na činnost sdružení a projednává koncepci činnosti sdružení;
b) schvaluje plán činnosti a výsledek hospodaření;
c) volí a odvolává radu sdružení  
d) schvaluje stanovy, jejich změny a doplňky
e) schvaluje jednací řád na návrh rady sdružení

 f) rozhoduje o dalších věcech určených stanovami

2 Výkonným orgánem sdružení je rada. Radu, volí a odvolává valná hromada nadpolovoční      
většinou. Volební období je tři roky. Rada má 3 až 5 členů, Za svou činnost odpovídá valné 
hromadě a její rozhodnutí je právoplatné pokud s ním souhlasí nadpoloviční většina členů  
rady, Jedná v termínech podle potřeby a formou dle jednacího řádu sdružení.

 P nnosti členů,



Do působnosti rady patří :
a) rozhodování  o  základních  otázkách  činnosti  sdružení  a  řízení  činnosti  sdružení  mezi 

valnými hromadami; za tímto účelem stanoví jednací řád sdružení
b) volí ze svých řad předsedu sdružení
c) projednávání způsobu hospodaření s finančními prostředky;
d) svolávání valné hromady;

 e) rozhodování o zřízení pracovních skupin sdružení;
f) projednávání návrhů členů podané radě, vztahující se k činnosti sdružení; 
g) rozhoduje o vedení účetnictví 
h) schvaluje členství a mimořádné členství ve sdružení
i) navrhuje formu členských příspěvků a jejich výši

3 Statutárním orgánem sdružení je předseda, kterého volí ze svého středu rada sdružení. na  
dobu  3  let.  Předseda  je  tedy  členem  rady  sdružení  a  vykonává  činnosti  v  souladu  s  
pravomocemi udělenými valnou hromadou nebo radou sdružení, nebo dané těmito stanovami. 
Předseda sdružení má pravomoci:
a) k podpisu smluv, dokumentů a platebních příkazů schválených valnou hromadou, nebo 
radou sdružení, 
b) v případě  rovnosti  hlasů  v  radě  rozhoduje  hlas  předsedy (jedná  se  o  radu se  sudým  
počtem přítomných členů).

4 Dozorčí rada je maximálně tříčlenná a je volena valnou hromadou, zástupce dozorčí rady je 
zván na všechna jednání rady sdružení. Dozorčí  rada je ustavena pro kontrolu správnosti  
činnosti a finančního hospodaření s vlastními prostředky sdružení.

C/ Hospodaření

IX.
Zabezpečení činnosti

1 Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem
2 Sdružení je neziskovou organizací
3 Při své činnosti se sdružení řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, stanovami 

a interními předpisy sdružení, 
4 Zdrojem příjmů  sdružení  jsou vstupní,  pravidelné roční  a mimořádné členské příspěvky,  

dobrovolné příspěvky členů, dary fyzických a právnických osob, dotace, granty a příjmy z 
doplňkové činnosti, které budou dále sloužit k zajištění hlavní činnosti sdružení. 

5. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých 
aktivit.

6. Prostředky sdružení jsou používány v souladu s předmětem jeho činnosti k naplňování cílů 
sdružení  v  souladu s  obecnými podmínkami  o  užití  finančních  prostředků,  podle  zákona 
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

7. Za hospodaření zodpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o 
hospodaření včetně finanční uzávěrky. Hospodaření se uskutečňuje podle rámcového ročního 
rozpočtu, který navrhuje rada a schvaluje valná hromada.

X.
Účetnictví

Sdružení  vede  daňovou  evidenci  popř.  účetnictví  podle  platných  zákonů  ČR,  kterou  
kontroluje dozorčí rada.
  

XI.
Vstupní vklady a roční členské příspěvky

1 Členskými příspěvky jsou:
a) vstupní členské příspěvky (předpokládaná výše je 500,-Kč)
b) pravidelné roční příspěvky (předpokládaná výše je 500,-Kč)



c) mimořádné členské příspěvky
 2. O výši  členských příspěvků  rozhoduje  valná hromada sdružení  zpravidla  na  návrh rady  

sdružení. 
3. Není-li rozhodnutím valné hromady stanoveno jinak, jsou:

a) vstupní členské příspěvky splatné do 15 kalendářních dnů  od vzniku členství nového  
člena sdružení
b) pravidelné  roční  členské  příspěvky  splatné  vždy  do  konce  ledna  roku,  za  které  se  
pravidelné členské příspěvky hradí
c) mimořádné  členské  příspěvky  splatné  do  30  kalendářních  dnů  ode  dne  přijetí
rozhodnutí  valné  hromady,  ukládající  členům  Sdružení  povinnost  mimořádný  členský  
příspěvek uhradit

4. Pravidelné roční členské příspěvky se platí za každý započatý rok trvání členství ve sdružení.
5. V případě zániku členství ve sdružení nemá bývalý člen sdružení nárok na vrácení poměrné 
části členského příspěvku.

6. Členské  příspěvky jsou povinni  hradit  všichni,  kdo byli  členy sdružení  v  den splatnosti  
členského příspěvku, nestanoví-li stanovy tuto povinnost jinak.

7. Ty subjekty, které se staly členy sdružení v období následujícím po splatnosti pravidelného 
členského ročního příspěvku jsou povinny tento pravidelný roční členský příspěvek uhradit v 
plné výši v domluveném termínu. 

8. Členství bude ukončeno v případě, že člen je v prodlení s placením členských příspěvků a  
přes písemnou výzvu tento neuhradí. člen bude o zániku členství písemně informován radou 
sdružení

D/ Ukončení činnosti 

XII.
Zánik sdružení

Zánik sdružení může proběhnout : dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením; 
O  dobrovolném  rozpuštění  nebo  sloučení  sdružení  rozhoduje  valná  hromada  nadpoloviční 
většinou přítomných členů. V případě zániku dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným 
sdružením rozhodne současně rada sdružení o způsobu majetkového vypořádání.

E/ Závěrečná ustanovení

XIII.
Závěrečné ustanovení

1. Tyto schválené stanovy obdrží všichni členové sdružení 
2 Změny stanov schvaluje valná hromada. 

XIV.
Platnost

Platnost  stanov  je  ihned  po  schválení  valnou  hromadou  a  zaregistrování  příslušným státním 
orgánem, kdy také nabývají účinnosti.

Schváleno usnesením přípravného výboru dne 10.11.2009 


	I.
	Základní ustavení
	A/ Identifikace a členství

	II.
	Působnost
	B/ Organizační struktura

	Orgány sdružení
	C/ Hospodaření

	Vstupní vklady a roční členské příspěvky
	D/ Ukončení činnosti 


