Vnitřní stanovy a jednací řád FOS Sokolov o.s.
Název sdružení: FOS Sokolov o.s.
Sídlo: FOS Sokolov o.s., Miroslav Müller, Městský dům kultury Sokolov, nám. Budovatelů 655
356 01 Sokolov
Cíl činnosti sdružení: Umělecká fotografická činnost, výstavnictví
Tyto vnitřní stanovy a jednací řád upřesňují oficiální stanovy, na jejichž podkladě bylo občanské sdružení zaregistrováno. Tyto stanovy mají za cíl upřesnit některé úkony, způsoby činnosti
a volby, které nejsou zmíněny a nebo rozpracovány v oficiálních stanovách. Tyto stanovy a jednací řád nemohou být významově v rozporu s oficiálními stanovami.

Orgány sdružení:
Nejvyšším orgánem sdružení je výroční konference. Termín svolání výroční konference určuje výkonný výbor na návrh předsedy sdružení, zpravidla ke konci a nebo na počátku kalendářního roku. O
termínu jsou informováni všichni členové a je rovněž zveřejněn na webových stránkách sdružení.
Předseda sdružení je ve smyslu platných zákonů tzv. statutárním orgánem sdružení, tj. reprezentuje
sdružení navenek. Předseda sdružení je volen současně s členy výboru sdružení, platí pro něj stejné
podmínky volby i volební období. Předseda sdružení navrhuje místopředsedu sdružení a dalšího člena
výboru sdružení. Platí, že předseda a místopředseda sdružení je současně členem výboru sdružení.
O věcech týkajících se sdružení může rozhodovat a sdružení v právních vztazích zavazovat pouze v
mezích a způsoby, které jsou předem odsouhlaseny členskou schůzí a nebo výborem sdružení.
Předsedu sdružení může zastupovat v plném rozsahu místopředseda.
Výbor sdružení je ustaven pro operativní řízení činnosti sdružení v počtu tří členů. Volba členů výboru
probíhá na výroční konferenci a o jednotlivých členech výboru hlasují všichni členové samostatně, s
výjimkou předsedy sdružení. Volba jednotlivých členů výboru je platná nadpolovičním počtem hlasů
přítomných členů. O volbě se provede zápis. Členem výboru může být jakýkoliv člen sdružení, starší
18ti let. Výbor sdružení je volen na 4 roky. V případě odstoupení některého člena výboru, zvolí následující výroční konference nového. Pravomoci výboru a jeho jednotlivých členů jsou stejné jako pravomoci výroční konference, jejich rozhodnutí je uskutečňováno pouze v meziobdobí výročních konferencí a výbor rozhoduje samostatně souhlasem všech členů výboru.
Terminologie funkcí výkonného výboru je dána historicky. S ohledem na oficiální stanovy a řídícím a
výkonným orgánem sdružení, nechť v zápisech je zmiňována oficiální terminologie a funkce a v běžném životě fotoklubu budiž vycházeno z dosavadních funkcí a autorit. To znamená, že funkce Presidenta fotoklubu je zachována se všemi právy, poctami i zodpovědnostmi jako doposud, bez ohledu na
jeho nutnost ztotožnění se s předsedou sdružení.
Program výroční konference vychází z potřeby projednávaných věcí, jednotlivé body programu připravuje výkonný výbor sdružení. Pokud jednotliví členové sdružení mají potřebu projednat ještě jiné
záležitosti, neuvedené v připraveném programu, doplní jej před zahájením schůze.
Rozhodovací pravomoci tj. zejména okruhy činnosti a závazků sdružení, o kterých může rozhodovat
pouze výroční konference je projednávána na řádné schůzi a je odsouhlasena většinou přítomných
členů. Z každé schůze je pořizován zápis o projednaných skutečnostech, které se týkají zásadních otázek činnosti sdružení.

Členem sdružení může být jakákoliv fyzická či právnická osoba se vztahem k činnosti sdružení, která
bude svou činností zdárně přispívat k chodu sdružení a projeví zájem být členem sdružení. Členství ve
sdružení může být řádné, mimořádné a čestné. Čestným členem sdružení se stává řádný, dlouholetý
člen sdružení na základě návrhu a odhlasování na výroční konferenci nadpoloviční většinou přítomných členů. Čestný člen je osvobozen od placení příspěvků. Mimořádný člen sdružení může být osoba,
která se nepodílí bezprostředně na činnosti sdružení, ale svým přístupem jak již uměleckým a nebo
sponzorským činnost sdružení podporuje. Statut mimořádného člena podléhá rovněž schválení výroční
konferencí a je rovněž osvobozen od placení příspěvků.
Zánik sdružení: okolnosti nebo činnosti vedoucí k ukončení činnosti sdružení. Podmínky, za kterých
může dojít k zániku nebo sloučení sdružení, jsou, pokud počet členů sdružení klesne pod tři členy a
nebo sdružení nedisponuje žádnými finančními prostředky na jeho činnost, popř. zanikne možnost
využívat pronajaté prostory Městského domu kultury v Sokolově.
Poté se na základě účetní uzávěrky stanoví aktiva a pasiva majetku a finančních prostředků sdružení.
Dojde k vypořádání závazků a při způsobu vypořádání majetku spolku je nutno postupovat podle zákona č.83/90 Sb., (případně dalších zákonů upravujících zánik právnické osoby).

Hospodaření sdružení: za hospodaření sdružení odpovídá předseda sdružení, zákonem předepsané
účetnictví vede účetní sdružení. Ta zajišťuje předložení zprávy o hospodaření výroční konferenci minimálně jednou ročně po roční uzávěrce. U účetní sdružení jsou umístěny účetní knihy a další součásti
účetní evidence. S finančními prostředky je oprávněn nakládat předseda (místopředseda) sdružení
v souladu s aktivitami sdružení v rozsahu plánu činnosti sdružení. Sdružení po registraci založí účet u
vybrané banky a s ním může nakládat předseda, místopředseda a účetní (pokud je členkou sdružení).
Hospodaření sdružení se řídí zákony, které upravují hospodaření občanského sdružení, musí vycházet
z platných zákonů (zejména zákon o účetnictví, daňové zákony, předepsané osnovy a postupů účtování
občanských sdružení).
Finanční zdroje sdružení:
- hlavními příjmy jsou členské příspěvky a osobní finanční podíl jednotlivých členů na činnosti
sdružení, dále sponzorské dary, popř. granty
- doplňkovými příjmy je výstavní a prezentační činnost
Majetek sdružení:
- v současné době sdružení nemá žádný majetek
Za majetek sdružení zodpovídá předseda sdružení, provádí s revizní komisí 1x ročně inventuru.
V případě pořízení dalšího majetku zodpovídá ve spolupráci s účetní sdružení za jeho evidenci.
Závěrečná ustanovení:
Stanovy sdružení jsou závazné pro všechny členy sdružení. Změny ve stanovách může navrhnout jakýkoliv člen sdružení, o jednotlivých změnách hlasuje výroční konference. Změna je schválena nadpoloviční většinou členských hlasů.
Hlasování na členských schůzích o jakýchkoliv projednávaných bodech se provádí s přítomnými členy
sdružení, jejich počet nesmí klesnout pod tři členy.
Sdružení užívá razítko, které je níže otisklé, razítko používá předseda, místopředseda a účetní
k právním úkonům sdružení.

Ostatní ustanovení, zde nezmíněné se řídí oficiálními stanovami a zákonem č.83/1990 Sb.

Zpracoval: M.Müller, 30.10.2007

