Stanovy občanského sdružení
Čl.I.
Úvodní ustanovení
Název občanského sdružení: Občanské sdružení pro záchranu barokního hřbitova
ve Střílkách
Sídlo sdružení: Střílky, Komná ul. 184, 768 04 Střílky
Čl.II.
Právní postavení sdružení
1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
2. Sdružení je právnickou osobou.
Čl.III.
Cíl činnosti sdružení
Barokní hřbitov ve Střílkách (okr. Kroměříž) je významnou architektonickou památkou,
zapsanou v Ústředním seznamu nemovitých památek ČR pod r.č. 6155. Byl postaven
někdejším majitelem střeleckého panství Amantem Antonínem z Petřvaldu, vlastní stavbu
realizoval biskupský architekt Ignác Josef Cyrani z Bolleshausu v letech 1730 – 1743.
Spojením vlastnické pohřební kaple a veřejného pohřebiště ve zcela originální architektonické
koncepci vznikla mimořádně kvalitní památka barokního sepulkrálního stavitelství
evropského významu. Její hodnota dále zvyšuje bohatá sochařská výzdoba s promyšleným
ikonografickým programem.
Vlivem dlouhodobého zanedbávání základních udržovacích prací, absence základní
konzervace kamenných článků architektury i sochařských děl i přirozeným stárnutím
materiálů došlo k narušení statiky opěrných zdí hřbitova a jeho kaple a také k devastaci všech
kamenných článků. Z důvodu stavu hřbitova, který byl kvalifikován jako havarijní, došlo
k zařazení této památky do vládního č. 110 z roku 1995 – Záchrany architektonického
dědictví památek v havarijním technickém stavu, který realizuje Ministerstvo kultury ČR.
Finanční prostředky, které jsou z tohoto programu od roku 1999 pro střílecký hřbitov
udělovány, jsou však omezeny a jeho obnova by se protáhla na desítky let. Při tom stav
sochařské výzdoby, která je výjimečným uměleckým unikátem, by se nadále zhoršoval, neboť
v současné době jsou prvořadé práce na statickém zabezpečení opěrných zdí hřbitova a kaple.
Z důvodu, že se jedná o tak významnou památku, vznikla iniciativa založit občanské sdružení,
které by svými aktivitami přispělo k urychlení prací na její obnově. Členy sdružení se mohou
stát všechny osoby, fyzické a právnické, kterým není osud střeleckého hřbitova lhostejný.
Prvořadým cílem sdružení bude snaha o získání finančních prostředků nad rámec státních
dotací, zejména sponzorskými dary, protože i finanční prostředky vlastníka – Obce Střílky
jsou značně omezené. Dalším z cílů sdružení je popularizovat tuto památku ve všech mediích,
soustavně informovat veřejnost o významu památky a probíhající obnově a takto získávat
další členy a příznivce sdružení.

Čl.IV.
Členství
1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se
stanovami a cíli sdružení.
2. O přijetí za člena rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor sdružení.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Dokladem o členství je potvrzení o členství vydané výborem.
5. Zánik členství:
a) vystoupení člena písemným oznámením
b) úmrtím člena
c) u právnické osoby jejím zrušením
d) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady
e) zánikem sdružení
Čl.V.
Práva a povinnosti členů
1. Člen má právo:
a) podílet se na činnosti sdružení
b) volit do orgánů sdružení
c) být volen od 18 let do orgánů sdružení
d) obrace se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
2. Člen má povinnosti:
a) dodržovat stanovy sdružení
b) aktivně se podílet na splnění cílů sdružení
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení
3. a) základní členský poplatek při vstupu do sdružení je stanoven na 500,- Kč
b) roční členský příspěvek stanovený valnou hromadou je člen povinen platit vždy k 31.1.
každého kalendářního roku
Čl.VI.
Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou:
a) valná hromada
b) výbor
c) revizní komise

Čl.VII.
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení
3. Valnou hromadu svolává výbor dle potřeby, nejméně však 1 krát ročně. Výbor svolává
valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení.

4. Valná hromada:
a) rozhoduje o změně stanov
b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet
sdružení a roční uzávěrku hospodaření
c) volí na dobu tří let členy výboru a revizní komise
d) rozhoduje o zrušení členství
e) rozhoduje o zrušení sdružení
5. Valná hromada je usnášeni schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
Hlasovací právo členů je rovné. O změně stanov sdružení, o zrušení sdružení rozhoduje
valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů, v ostatních věcech rozhoduje
nadpoloviční většina přítomných členů.
Čl.VIII.
Výbor
1. Výbor je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě
2. Výbor má nejméně 5 členů
3. Výbor řídí činnost sdružení mezi zasedáními valné hromady
4. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně 2 krát ročně
5. Výbor:
a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu výboru
b) koordinuje činnost sdružení
c) svolává valnou hromadu
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady
e) rozhoduje o přijetí za člena výboru
6. Předseda a místopředseda výboru zastupují sdružení navenek a jednají jeho jménem
společně.
7. K zajištění činnosti sdružení výbor zřídí sekretariát sdružení.
8. Výbor je usnášeni schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
9. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
10. Jestliže se přes opakované, nejméně dvojí svolání v průběhu 6 měsíců nesejde usnášeni
schopná valná hromada, přebírá její pravomoc výbor.
Čl.IX.
Revizní komise
1.Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení, který za svoji činnost odpovídá valné
hromadě.
2. Revizní komise má nejméně 3 členy.
3. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje výbor na
zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně 2x
ročně.
4. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích revizí a
kontrolní činnosti.
Čl.X.
Zásady hospodaření
1.Sdružení hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.
Zdroji majetku jsou:

a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob
b) výnosy majetku
c) příjmy z činnosti při naplňování cílů sdružení
d) příjmy z členských a vstupních příspěvků
2. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor, který každoročně předkládá valné hromadě
zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky.
3. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.
Čl.XI.
Zánik sdružení
1. Sdružení zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné
hromady
b) rozhodnutím Ministerstva vnitra
2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současná valná hromada o způsobu
majetkového vypořádání.
Čl.XII.
1. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové sdružení z osobností na
poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí a podporují cíle sdružení. Při
jmenování přebírají jmenovací listinu čestného člena sdružení.
2. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád
sdružení.
3. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.
Ve Střílkách 11. prosince 2007

