
PRO CYKLISTY“

S T A N O V Y

zájmového sdružení právnických osob

I.
Název, sídlo a právní postavení

1. Název: 

2. Sídlo: Wellnerova 3, 779 00 Olomouc

3. Sdružení je zájmovým sdružení právnických osob založeným podle ust. § 20f a násl
Sb., o jš sanou v registru zájmových 
sdružení právnických osob.

1. ké mobility jako systému s
jednotlivými složkami,

2. Podpora rozvoje cykloturistiky,
3. Usilování o
4. Usilování o ní infrastruktury v

dopravy,
5.
6. oblasti plánování rozvoje 
7.

1. Majetek sdružení vzniká z:

c) dotací,
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IV. 

1.

sdružení.

1

sdružení.
os
servisem se rozumí

sdružení.

.

a) vystoupením ze 

a, 
d) zánikem sdružení. 

2.2. Proti rozhodnutí správní rady

nejbližší valné hromady

2.3.

V. Práva a p

1.4. navrhovat svolání valné hromady a jednání správní rady sdružení k projednání konkrétních záležitostí, 
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2.1. prosazovat a hájit zájmy sdružení a chránit dobré jméno sdružení, 

2.3. dodržovat stanovy sdružení, jako

VI. Orgány sdružení

1. Hlavní orgány sdružení jsou: 
a) valná hromada sdružení, 
b) správní rada sdružení, 

d) jednatel sdružení. 

a) stálé pracovní skupiny, 
b) ad hoc pracovní skupiny. 

VII. Valná hromada

1.Valná hromada je nejvyšším orgá sdružení.

b) schválení 
žení,

jeho placení, 
g) rozhodnutí

h) rozhodnutí o zrušení sdružení a jmenování jeho likvidátora a rozhodnutí o naložení 
s
i) jmenovat a odvolávat auditora sdružení,

            j) další otázky, o jejichž rozhodnutí požádá správní rada valnou hromadu.

4. Valná hromada je schopna usnášení, je-

Nesvolá-
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to stanovách.

konání, a to elektronicky na e-
sekretariátem sdružení. 

9. Jednání valné hr

VIII. Správní rada

2. Ve správní sdružení 

3. Správní rada je volena na období 3 let.

stanovené valnou hromadou, 
válení, 

-hoc pracovní skupiny,
d
e

-

7.

-rollam.

10. Správní rada je povinna zajistit vyhotovení zápisu ze svého jednání a zaslat jej
tohoto 
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X. Jednatel

1. Jednatel je jmenován správní 

.

XI.

2. Zd

3. Správní rada o

XII.

ozhodnutím valné hromady o jeho 
zájmovým sdružením právnických osob. 

jeho jeho právního nástupce, provede se likvidace 

3. Likvidaci provádí likvidátor jmenovaný valnou hromadou. 

V Praze dne 2.7.2013


