Stanovy
Asociace poskytovatel služeb v pozemkových úpravách
Asociace poskytovatel služeb v pozemkových úpravách je zájmovým sdružením podle
zákona 83/1990 Sb o sdružování ob an . Je organizací podnikatel poskytujících projektové
práce a služby v pozemkových úpravách sloužící k ochran a rozvoji spole ných zájm . Dále
jen asociace.

Základní ustanovení
§1
Název a sídlo
1) Název:

Asociace poskytovatel služeb v pozemkových úpravách

2) Sídlo:

Lazaretní 13, Brno
§2
edm t innosti asociace

1)

Podpora vysoké kvality služeb, zem
ských a projektových prací poskytovaných
v procesu pozemkových úprav v eské republice

2)

Stabilizace podnikatelského prost edí p i poskytování služeb, zem
a projektových prací v procesu pozemkových úprav v eské republice.

3)

Partnerství se soustavou pozemkových ú ad a katastrálních ú ad .

4)

Spolupráce s ve ejnou správou, organizacemi zem lských podnikatel , sdruženími
vlastník pozemk a dalšími nevládními organizacemi v záležitostech souvisejících
s pozemkovými úpravami.

5)

sobení v procesu legislativní a normotvorné regulace oboru pozemkových úprav.

6)

ských

Spolupráce s odborn blízkými profesními organizacemi v R i v zahrani í.
§3
lenství v asociaci

1)

leny asociace jsou právnické osoby a fyzické osoby,
poskytování služeb v pozemkových úpravách.

2)

lenství vzniká na základ písemné p ihlášky, jejím p ijetím valnou hromadou asociace
a úhradou lenského p ísp vku na rok, kdy lenství vzniká.

3)

lenství zaniká doru ením písemného oznámení
asociace.

4)

lenství zaniká vylou ením lena, rozhodnutím valné hromady asociace. D vodem pro
vylou ení je hrubé porušení stanov, neplacení lenského p ísp vku, poškození dobrého
jména asociace, nepln ní usnesení valné hromady asociace.

5)

ádn

podnikající v oboru

lena o ukon ení

lenství do sídla

lenství všech len kon í zánikem asociace.
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§4
Práva a povinnosti len asociace
1) Práva len asociace jsou:
a) volit a být volen do všech orgán asociace,
b)
astnit se s plnými právy valné hromady len asociace, tam jednat, p edkládat
návrhy a hlasovat,
c)
astnit se akcí asociace,
d) podávat návrhy, podn ty a stížnosti všem orgán m asociace a být vyrozum n o jejich
vy ízení.
2) Povinnosti len asociace jsou:
a) aktivn p ispívat k uskute ování p edm tu innosti asociace,
b) dbát na vysokou odbornou úrove služeb poskytovaných v procesu pozemkových
úprav,
c) dodržovat stanovy asociace a další normy asociace,
d) platit lenské p ísp vky ve stanovené výši a termínech.
Orgány asociace
§5
Valná hromada
1) Valná hromada len asociace je nejvyšším orgánem asociace
2) Valnou hromadu svolává písemnou pozvánkou p edseda výboru asociace nebo zastupující
místop edseda.
3)

ádná valná hromada se koná nejmén jednou za rok.

4) Požádá li o to jedna t etina len nebo dozor í rada, svolá výbor asociace, jeho p edseda
nebo zastupující místop edseda mimo ádnou valnou hromadu. Výbor asociace, p edseda
výboru nebo zastupující místop edseda jsou povinni svolat mimo ádnou valnou hromadu
ve lh do jednoho m síce od obdržení oprávn ného požadavku.
5) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li p ítomno nejmén 75 % všech len . K p ijetí
usnesení je t eba souhlasu nadpolovi ní v tšiny p ítomných len .
6) Valná hromada len asociace volí na t íleté funk ní období, z ad len asociace, p ímou
a tajnou volbou nejvýše p t len výboru asociace a t i leny dozor í rady asociace. Valná
hromada také tajným hlasováním leny t chto orgán odvolává.
7) Valná hromada
a) schvaluje stanovy asociace a jejich zm ny,
b) schvaluje ády asociace, zejména jednací a volební ád, etický ád a další normy
asociace,
c) schvaluje výši lenských p ísp vk na innost asociace, a termín jejich splacení,
d) schvaluje rozpo et asociace,
g) schvaluje program innosti asociace,
h) projednává a schvaluje zprávy o innosti výboru a dozor í rady, zprávu o výsledcích
hospoda ení asociace,
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i)

že si vyhradit právo rozhodovat i ve v cech p íslušejících jinak výboru asociace i
dozor í rad asociace;
§6
Výbor asociace

1) Výbor v rozsahu své p sobnosti zejména:
a) chrání a prosazuje zájmy asociace,
b)
ipravuje podklady pro jednání valné hromady len a p edkládá na ní zprávu o
innosti a o výsledcích hospoda ení,
c) volí a odvolává ze svého st edu p edsedu výboru a místop edsedu výboru,
d) spravuje majetek asociace, zabezpe uje veškeré administrativní innosti stanovené
asociaci zvláštními p edpisy,
e) informuje leny o innosti asociace a zajiš uje publika ní, dokumenta ní a edi ní
innost asociace
f) informuje ve ejnost o innosti asociace,
g) vede evidenci len asociace,
ch) jedná za asociaci s orgány ve ejné správy, s nevládními organizacemi, s jinými
profesními komorami a sdruženími,
h) rozhoduje o všech v cech v p sobnosti asociace, pokud o nich nerozhodují jiné orgány
asociace,
i) zpracovává návrh rozpo tu asociace na kalendá ní rok,
j) hospoda í s rozpo tem asociace,
k) schvaluje závaznou sm rnici pro vedení ú etnictví asociace.
2) Výbor asociace m že zmocnit p edsedu, aby v dob mimo zasedání výboru
neodkladná rozhodnutí, spadající jinak do p sobnosti výboru.

inil

3) Výbor asociace se schází nejmén ty ikrát do roka, jeho zasedání svolává a ídí p edseda
nebo pov ený místop edseda. Jednání výboru se zú ast uje tajemník asociace.
4) V pr hu funk ního období výboru m že být výbor dopln n kooptací až do výše jedné
etiny po tu len zvolených valnou hromadou len .
5) Z jednání výboru je po izován zápis, který je ov en 1 ov ovatelem, ustanovenými
z p ítomných len výboru.
§7
edseda výboru asociace
1)

edseda výboru asociace zastupuje asociaci navenek. V rámci své p sobnosti zejména:
a) ídí a koordinuje innost asociace,
b) svolává a ídí zasedání výboru asociace,
c) svolává a ídí valnou hromadu len asociace,
d) ídí a zodpovídá za innost tajemníka asociace.

2) V p ípad nep ítomnosti je p edseda zastupován místop edsedou.
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§8
Dozor í rada asociace
1) Dozor í rada je kontrolním orgánem asociace se všeobecnou kontrolní p sobností v rámci
asociace. V rámci své p sobnosti zejména:
a) Kontroluje veškerou innost asociace. Zejména kontroluje pln ní usnesení valné
hromady len , dodržování povinností daných stanovami, jinými obecn závaznými
edpisy a vnit ními p edpisy vydanými asociací.
b) Má právo nahlížet do všech doklad asociace, vyžadovat stanoviska a další podklady
od výboru asociace.
c) Schází se nejmén dvakrát ro . Má právo ú astnit se sch zí výboru. P edkládá valné
hromad len zprávy o své innosti za uplynulé období.
d) Dohlíží na hospoda ení asociace.
e) Šet í podn ty a stížnosti v i asociaci a jejím len m.
f) Má právo v závažných p ípadech svolat valnou hromadu len pokud p edseda i
místop edseda výboru tuto povinnost nemohou plnit nebo neplní.
2) Dozor í rada asociace volí ze svého st edu p edsedu a místop edsedu. P edseda dozor í
rady asociace zastupuje tento orgán navenek a ídí její innost. Místop edseda dozor í
rady zastupuje p edsedu po dobu jeho nep ítomnosti, a to v plném rozsahu.
3) V pr hu funk ního období dozor í rady m že být dozor í rada dopln na kooptací až do
výše jedné t etiny po tu svých volených len .
§9
Zásady hospoda ení
1) Asociace se ve svém hospoda ení ídí rozpo tem.
2) Rozpo et asociace na období kalendá ního roku schvaluje valná hromada len asociace.
3) Majetek (hmotné i finan ní prost edky) slouží k hospodá skému zabezpe ení innosti
asociace.
4) Majetek asociace tvo í:
a) vlastní majetek a jeho výnosy,
b) lenské p ísp vky,
c) dotace, subvence a dary,
d) výnosy z vedlejší hospodá ské innosti.
5) Orgány a lenové asociace jsou povinni nakládat se spole ným majetkem hospodárn . Za
správu majetku, za hospoda ení a finan ní prost edky odpovídají orgány asociace v rámci
své p sobnosti, p emž se ídí obecn platnými p edpisy a sm rnicemi pro hospoda ení
vydávanými výborem asociace.
6) Asociace odpovídá za porušení svých závazk svým majetkem.
závazky asociace.

len asociace neru í za

7) Po zrušení asociace se provede majetková likvidace. O jejím zp sobu rozhodne valná
hromada len asociace.
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§ 10
Tajemník asociace
1) K zajišt ní administrativních, hospodá ských a odborných inností asociace z izuje výbor
asociace funkci tajemníka asociace.
2) Tajemník zajiš uje zejména:
a) innost výboru asociace a p edsedy výboru asociace,
b) innost dozor í rady asociace,
c) vedení seznamu len asociace,
d) vedení seznamu len asociace
e) vydávání a expedici tiskovin asociace,
f) vykonávání dalších inností uložených p edsedou výboru asociace.
3) Tajemník se zú ast uje jednání výboru asociace s hlasem poradním.
4) Tajemník je ve své innosti p ímo zodpov dný p edsedovi výboru asociace.
§11
Záv re ná ustanovení
1) O zániku asociace rozhodne valná hromada
ítomných len .

len

dvout etinovou v tšinou hlas

2) Asociace zahájila svoji innost ustavující lenskou sch zí dne 30.3. 2009 svolanou
ípravným výborem. lenská sch ze schválila shora uvedené stanovy, zvolila výbor
asociace.
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