Stanovy občanského sdružení

Jihočeské matky, o. s.
Článek 1
Základní ustanovení
/1/ Jihočeské matky, o.s. je dobrovolná nezávislá nepolitická ekologická organizace,
jejímž hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny. Sdružení usiluje zejména o nápravu
životního prostředí a vztahu člověka k němu, o propagaci alternativního životního stylu
šetrného k přírodě a o propagaci trvale udržitelného rozvoje. Spolupracuje s ostatními
nevládními organizacemi s podobnými programy činnosti.
/2/ Sdružení působí na celém území České republiky, převážně však v jihočeském
regionu, a jeho sídlem jsou České Budějovice, Nová 12.
Článek 2
Cíle a způsob práce sdružení
/1/ Cílem práce sdružení je výchova dětí i dospělých k životu ( i nenarozenému),
k pravdě a ochraně přírody, k prosazování ekologické a estetické výchovy do školského
systému.
/2/ K hlavním úkolům patří snaha o zastavení rizikových neekologických technologií,
zvláště jaderné energetiky a dalších zdravotně závadných provozů, prosazování
alternativních způsobů výroby energie a působení na ekologické vědomí občanů.
/3/ Sdružení podporuje obrodu občanského postoje veřejnosti a takové tendence
společenského vývoje, které mohou vytvářet podmínky pro zdravý a svobodný život.
/4/ Získané odborné poznatky, využitelné k práci sdružení, budou zaměřeny na
ekologickou osvětu především rodin s dětmi, vzhledem k nezastupitelnosti rodiny při
výchově.
Článek 3
Členství ve sdružení
/1/ Členství ve sdružení je pouze individuální. Členství existuje ve dvou formách :
členky a čestní členové. Členkami se mohou stát ženy starší 18 let – i bezdětné po
vyplnění přihlášky a odsouhlasení výborem sdružení.
/2/ Čestné členství může nabýt muž starší 18 let, pokud bude dotyčný na základě
písemné přihlášky schválen výborem sdružení.
/3/ Členství zaniká písemným oznámením členky nebo čestného člena o ukončení
členství, vyloučením nebo úmrtím.
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/4/ Vyloučení členky nebo čestného člena je možné na základě usnesení výboru, a to
v případě závažného porušení stanov nebo jiného závažného jednání proti zájmům nebo
cílům sdružení.

Článek 4
Členská práva
/1/ Členka má právo podílet se na všech formách činnosti sdružení a být pravidelně
informována o této činnosti, získávat tiskoviny vydávané sdružením.
/2/ Členka i čestný člen mají právo podávat návrhy, připomínky a stížnosti na práci
sdružení.
/3/ Pouze členka má právo volit a být volena do funkcí sdružení.
Článek 5
Povinnosti členství
/1/ Povinností členky i čestného člena je dodržovat stanovy sdružení.
/2/ Členky se podle svých možností účastní aktivně práce a řádně vykonávají svěřené
funkce.
Článek 6
Organizační struktura sdružení
/1/ Organizační strukturu tvoří členská základna a výbor sdružení.
/2/ Výbor je volen zpravidla na období jednoho roku členkami sdružení z jejich řad.
Tříčlenný výbor , který se skládá z předsedkyně, místopředsedkyně a hospodářky, může
být podle potřeby rozšířen o další členky členskou schůzí.
/3/ Výbor svolává pravidelné členské schůzky dvakrát do roka. Tyto schůzky jsou
veřejné a usnášeníschopné již při počtu přítomných 7 členek sdružení. Výbor dále
vyhlašuje volby, navrhuje stanovy a jejich změny.
Článek 7
Zásady hospodaření
/1/ Sdružení disponuje s majetkem, který postupně získává v souladu s obecně
závaznými právními předpisy.
/2/ Příjmy sdružení slouží pouze k zabezpečení činnosti, která je v souladu
s programovými cíli. Příjmy tvoří nevýdělečná činnost, dotace, subvence a dary.
/3/ Hospodaření sdružení se řídí platnými právními předpisy. Sdružení si zřizuje účet
v Českých Budějovicích.
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/4/ Hospodářka sdružení vede evidenci hospodaření, knihu příjmů a výdajů a
účetnictví.
Článek 8
Závěrečná ustanovení
/1/ Sdružení je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Jeho jménem jsou
oprávněny v plném rozsahu jednat předsedkyně, místopředsedkyně, případně další jimi
písemně pověřené osoby.
/2/ Stanovy mohou být měněny jen usnesením členské schůze.
/3/ O dobrovolném rozpuštění sdružení, nebo jeho sloučení s jiným ekologickým
sdružením, rozhoduje usnesení členské schůze nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů.

_________________________________
Tyto stanovy byly přijaty na přípravné schůzce zakládajících členek hnutí v Lišově
dne 6.12.1991. Registrace byla provedena Ministerstvem vnitra ČR dne 2.3.1992 pod č.j.
VSC/1-10385/92-R.
Tyto stanovy byly změněny členskou schůzí dne 1.7.1994. Změna byla Ministerstvem
vnitra ČR vzata na vědomí dne 15.9.1994 pod č.j. VSC/1-10382/92-R.
Dále byly stanovy změněny členskou schůzí dne 8.12.1997. Změna byla
Ministerstvem vnitra ČR vzata na vědomí dne 24.2.1998 opět pod č.j. VSC/1-10382/92-R.
Další změna ve stanovách byla schválena členskou schůzí konanou dne 7.2.2000.
Změna
byla Ministerstvem vnitra ČR vzata na vědomí 23.2.2000 opět pod č.j.
VSC/1-10382/92-R, další změna byla schválena členskou schůzí ze dne 26. 11. 2002 a byla
vzata na vědomí Ministerstvem vnitra ČR dne 30. 1. 2003 pod čj. VSC/1-10382/92-R.
Nová změna byla schválena členskou schůzí konanou dne 27. 8. 2006, usnesením.
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