Stanovy občanského sdružení Klub přátel Tengenenge
1) Základní ustanovení
a) Název sdružení: Klub přátel Tengenenge
b) Sídlo sdružení je na adrese: Černochov 54, 440 01 Louny
c) Sdružení je samostatnou právnickou osobou, srdužení se nečlení na
iorganizační jednotky – celé sdružení je místně příslušnou organizační
jednotkou
d) Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě
společného zájmu, působí na celém území České republiky..
2) Poslání a cíle sdružení
a) Posláním sdružení je aktivní poznávací, vzdělávací a kulturně
osvětová činnost zaměřěna na šíření povědomí o Tengenenge jako
svébytné a unikátní sochařské komunitě v Zimbabwe a prostřednictvím
vlastních akcí a darů shromáždit dostatečné finanční prostředků na
zajištění školní docházky všech dětí v komunitě, včetně dokladů s tím
souvisejících, a spoluúčasti na vybudování předškolního a školního
zařízení v dosahu vesnice
b) Pro naplnění tohoto poslání si sdružení vytyčilo tyto základní cíle:
publikační a vzdělávací činnost zaměřenou na propagaci
Tengenenge v našem kulturnám prostředí
realizaci kulturně společenských akcí na podporu Tengenenge
vydávání příležitostných tisků o Tengenenge
3) Členství ve sdružení
a) Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba, která požádá o
členství, ztotožňuje se se stanovami sdružení, zaplatí roční příspěvek, a
bude přijata radou sdružení.
b) Členové sdružení mají zejména právo podílet se na činnosti sdružení a
povinnost zúčastnit se valné hromady sdružení.

c) Členové sdružení dostávají bezplatně informace o činnosti sdružení a
výtisk jakéhokoliv informačního materiálu vydávaného sdružením
zdarma
d) Každý člen sdružení má povinnost každoročně zaplatit příspěvek ve
výši 400,Kč.
e) Členství zaniká: vystoupením člena ze sdružení, úmrtím člena,
neplacením členských příspěvků po vice jak 2 roky, vyloučením člena
radou sdružení.
4) Orgány sdružení
a) Valná hromada:
Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
Valná hromada se schází alespoň jednou ročně.
Valnou hromadu svolává rada sdružení.
Valná hromada rozhoduje dvoutřetinovou většinou přítomných členů.
Do působnosti Valné hromady patří:
1. Rozhodování o změnách stanov sdružení.
2. Volba členů rady sdružení.
3. Rozhodování o výši členského příspěvku.
4. Rozhodování o zrušení sdružení.
5. Volba revizní komise.
b) Rada sdružení:
Rada sdružení je kolektivním, statutárním a výkonným orgánem
sdružení.
Rada sdružení může mít tři až pět členů.
Rada sdružení se schází nejméně třikrát ročně.
Rada sdružení rozhoduje dvoutřetinovou většinou všech svých členů.
Rada sdružení přijímá nové členy, navrhuje změny stanov, řídí činnost
sdružení a zajišťujehospodaření.
Za radu sdružení může jménem sdružení jednat každý její člen
samostatně.

c) Revizní komise:
Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení odpovědným valné
hromadě sdružení.
Revizní komise se skládá ze tří členů.
Funkční období revizní komise je tři roky, nestanoví-li valná hromada
jinak.
Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení a
upozorňuje radu sdružení na zjištěné nedostatky a podává návrhy na
jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jedenkrát
ročně.
Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o
výsledcích revizí a kontrolní činnosti.
Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení.
5) Zásady hospodaření
a) Majetek sdružení tvoří zejména členské příspěvky, příjmy z kulturně
společenských akcí a vlastních vydávaných tiskovin.
b) Samostatně budou vedeny a vykazovány dary a mimořádné příspěvky
sdružení, které budou vynaloženy účelově ve prospěch všech dětí v
Tengenenge.
c) Majetek slouží pro zajištění činnosti sdružení
d) Dary a mimořádné příspěvky budou v plne výši na realizaci projektu
v Tengenenge.
6) Zánik sdružení
a) Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním z rozhodnutí valné
hromady nebo rozhodnutím ministerstva vnitra.
b) Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne valná
hromada o způsobu majetkového vypořádání.

7) Závěrečná ustanovení
a) Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace u Ministerstva vnitra
ČR.
b) Statutárním orgánem do doby zvolení rady sdružení je přípravný
výbor
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