Stanovy
Společnosti přátel starého Nepomuka


I.
Úvodní ustanovení

1.   Název: Společnost přátel starého Nepomuka
2.   Právní forma: občanské sdružení 
3.   Sídlo: Zelenohorská 76, 335 01 Nepomuk

II.
Cíle činnosti

1.	Cílem činnosti Společnosti přátel starého Nepomuka (dále jen „společnost“) je především ochrana místního kulturního dědictví, historických, uměleckých, technických a přírodních památek, historické zástavby a rázu města. S tím je spjata i snaha o udržení tradičního vzhledu krajiny a ochrana přírody obecně. Společnost má šířit vědomosti o památkách a historických stavbách a prosazovat historická a estetická hlediska při další výstavbě a urbanistickém řešení města. Cílem společnosti je také udržování a posilování obecného povědomí o lokální a regionální historii a snaha o její hlubší poznání na populární i odborné úrovni. Činnost společnosti se vztahuje zejména na město Nepomuk a jeho okolí.
2.  	Těchto cílů chce společnost dosáhnout zejména těmito prostředky:       
a) osvětovou, vzdělávací, publikační a dokumentační činností
b) podáváním návrhů a připomínek odpovědným osobám a institucím
c) pořádáním benefičních akcí a veřejných sbírek
d) prácí s dětmi a mládeží
e) dobrovolnými brigádami
f) dalšími aktivitami sloužící k naplnění cílů činnosti.

III.
Členství

1.   Členy společnosti mohou být fyzické a právnické osoby, které souhlasí se  
      stanovami a cíli společnosti a chtějí se podílet na jeho činnosti.
2.   O podmínkách vzniku členství rozhoduje sněm.
3.   Členství zaniká neplněním členských povinností nebo rozhodnutím             
      sněmu.
4.   Členství má tři formy: základní, plné a čestné. 
5.   Každý člen má zejména právo:
a)	podílet se na činnosti společnosti
b)	obracet se na orgány společnosti s podněty a stížnostmi
c)	být včas a řádně informován o činnosti společnosti.
6.   Volit a být voleni do orgánů společnosti jsou oprávněni pouze fyzické osoby  
      s plným členstvím.
7.   Člen má zejména povinnost:
a)	dodržovat stanovy a usnesení sněmu
b)	aktivně se podílet na plnění cílů společnosti
c)	platit včas a řádně členské příspěvky.
                                      
IV.
Sněm

1.	Sněm je nejvyšším orgánem společnosti.
2.	Sněm tvoří všichni členové s plným členstvím.
3.	Osoby se základním a čestným členstvím se mohou účastnit sněmu s právem poradního hlasu.
4.	Sněm mohou svolat alespoň dva členové s plným členstvím a to tak, že oznámí svůj úmysl včas a řádně ostatním.
5.	O běžných otázkách a volbě funkcionářů rozhoduje sněm prostou většinou. 
6.	Ke změně stanov a zrušení společnosti je potřeba rozhodnutí dvou po sobě následujících sněmů.
 		
V.
Mluvčí

1.	Mluvčí zastupují společnost navenek, jednají jejím jménem, uzavírají smlouvy a disponují podpisovým právem. Mluvčí jsou voleni sněmem na každém jeho zasedání. Mluvčí jednají samostatně. 
2.	K zajištění plnění cílů společnosti může sněm zřídit v rámci stanov další orgány a stanovit jejich působnost.

VI.
Zásady hospodaření

1.	Společnost hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2.	Zdroji majetku jsou zejména:
a)	dary a příspěvky od fyzických a právnických osob
b)	výtěžky účelových akcí a sbírek
c)	úroky z finančních prostředků u peněžních ústavů
d)	výnosy vlastní činnosti
e)	členské příspěvky.
3.	Za hospodaření společnosti odpovídají sněmem pověřené orgány.

VII.
Závěrečné ustanovení

Stanovy a jejich jednotlivá ustanovení je nutno vykládat v souladu se zákonem č.83/1990 Sb. a právním řádem České republiky.


