
3) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina členů sdružení;

nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve
než za 5 dní) náhradní členskou schůzi. Tato je pak usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných
členů. členská schůze přijímá rozhodnutíhlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas
nadpoloviční většiny všech přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Každý člen má jeden

hlas, hlasy všech členů jsou rovné.

4) členskou schůzi svolá výbor sdruženítaké, požádají-li o to alespoň 2 členové sdružení a to ve lhůtě
do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

5)členská schůze:

o schvaluje stanow sdružení a jejich změny
o volía odvolává rr'ýbor sdružení a revizora sdružení
o schvaluje zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu
o volí čestné členy sdružení a rozhoduje o vyloučení člena sdružení
o určuje koncepci činnosti pro další období
o rozhoduje o zániku sdružení a majetkovém vypořádání

čl. vlt

Výbor, předseda a místopředseda sdružení, jednání jménem sdružení

1)Výbor sdruženíje nejméně tříčlenný a nejvíce sedmičlenný, jeho funkčním období jsou 3 roky. Ze
svého středu volí předsedu a místopředsedu' činnost výboru řídí předseda sdružení, jeho hlas
rozhoduje v případě rovnosti hlasů.

2) Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdruŽeníje volně
přístupná všem členům. Schůzi výboru je oprávněn svolat ktenýkoliv člen výboru.

3) Výbor sdružení:

. na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení
o připravuje zprávu o činnosti za minulé období, případné změny stanov, návrh cílů další

činnostiapod.

4) členem uýboru se může stát pouze člen sdružení. Funkce ve výboru se může člen vzdát písemnou
žádostí zaslanou výboru, přičemž ještě následující měsíc po doručení žádosti výboru musí vykonávat
svou funkci.

5) Předseda a místopředseda jsou statutárním orgánem sdruženía jednají samostatně. Jménem
sdruženídále jednají předsedou nebo místopředsedou písemně pověření členové sdružení. Tyto

osoby jednají jménem sdružení samostatně. osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit
plnou moc k zastupování další osobě.
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