Stanovy
Čl. 1.
Název a sídlo
1. Název sdružení je : „StarHill“ (dále jen „sdružení“).
2. Sídlo sdružení je : Uničovská 2206/28, Šternberk 785 01
3. Sdružení je právnickou osobou je smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění
pozdějších předpisů.
Čl. 2.
Činnost sdružení
1. Cílem sdružení je získávání znalostí, testování, výzkum a vývoj technických a programových
prostředků z oblasti informačních a komunikačních technologií a jejich praktické využití.
2. Za tímto účelem bude sdružení usilovat o:
a) Podporu rozvoje a využívání internetu, informačních a komunikačních technologií.
b) Poskytování poradenských a konzultačních služeb členům sdružení.
c) Výzkum a vývoj technických a programových prostředků vhodných pro budování, správu a provoz
informačních a komunikačních technologií.
d) Vytvoření a zajištění provozu počítačové sítě pro testování vyvíjených prostředků, vzájemnou
komunikaci členů a propojení do dalších sítí.
e) Získávání dotací, grantů a sponzorských darů za účelem financování sdružení a jeho projektů.
f) Spolupráce se subjekty, které sledují slučitelné cíle.
Čl. 3.
Členství
1. Členem sdružení mohou být fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
Nezletilá osoba může být členem jen se souhlasem svého zákonného zástupce.
2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje rada sdružení na základě písemné přihlášky.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. O přijetí bude člen informován způsobem uvedeným na přihlášce.
5. Dokladem členství je písemné potvrzení vydané radou sdružení.
6. Členství zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením radě,
b) úmrtím člena,
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c) u právnické osoby jejím zrušením,
d) zánikem sdružení.
e) zrušením členství na základě rozhodnutí rady zejména v případech, kdy závažným způsobem nebo
opětovně i přes výstrahu porušuje své členské povinnosti určené stanovami a platnými zákony.
7. Ukončením členství ve sdružení končí i činnost v orgánech sdružení.
8. Člen, jemuž členství zaniklo, nemá vůči sdružení nárok na jakékoliv pohledávky, popř. jiné plnění
související se zaniklým členstvím.
9. Pohledávky sdružení vůči členovi nejsou zánikem jeho členství dotčeny.
Čl. 4.
Práva a povinnosti členů
1. Člen sdružení má právo:
a) účastnit se jednání rady sdružení,
b) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
c) využívat, za podmínek stanovených radou, technické a programové prostředky sdružení (připojení
k počítačové síti a Internetu, konzultace, technická podpora aj.).
2. Člen má povinnost:
a) dodržovat stanovy sdružení, jakož i všechny vnitřní předpisy, řády, pokyny a rozhodnutí orgánů
sdružení,
b) platit členské poplatky ve lhůtě a výši stanovené finančním řádem,
c) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení,
d) chránit majetek sdružení,
e) dle svých schopností a možností přispívat k prospěchu a rozvoji sdružení,
f) neprodleně oznamovat radě změny údajů uvedených v přihlášce a změny podstatné pro vedení členské
evidence, nejpozději však do 8 dnů ode dne kdy nastaly, a to písemnou nebo elektronickou formou,
g) umožnit členům rady nebo radou pověřené osobě, po předchozím oznámení, kontrolu svého
koncového zařízení připojeného ke komunikační síti sdružení (jako jsou počítače, kabely, rozvodná
zařízení, aj.)
Čl. 5.
Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou:
a) předseda,
b) rada sdružení.
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Čl. 6.
Předseda
1. Předseda je statutárním zástupcem sdružení ; naplňuje rozhodnutí rady, zastupuje sdružení navenek a
jedná jeho jménem.
2. Předsedu volí a odvolává rada sdružení.
3. Funkčním obdobím předsedy je jeden rok. V případě, že po skončení funkčního období nebude zvolen
nový předseda, zůstává předsedou stávající předseda.
4. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.
5. Předseda:
a) organizuje a řídí jednání a práci rady sdružení,
b) připravuje podklady pro jednání rady sdružení,
c) každoročně předkládá radě zprávu o účetní uzávěrce,
d) vede seznam členů sdružení,
e) uchovává a archivuje písemné dokumenty sdružení,
f) uchovává razítka sdružení.
6. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění další člen rady pověřený předsedou.
Čl. 7.
Rada sdružení
1. Rada sdružení je nejvyšším a výkonným orgánem sdružení. Rada řídí činnost sdružení.
2. Členy první rady sdružení jsou členové přípravného výboru.
3. Rada má nejméně tři členy. Pokud dojde ke snížení počtu členů rady pod tři, zbývající členové
rady zvolí chybějící členy rady ze členů sdružení. V případě, že by rada sdružení neměla žádného člena,
jsou členové sdružení povinni zvolit členy rady do 14-ti dnů od zániku rady, a to nadpoloviční většinou
všech členů sdružení, přičemž rozhodují prostou většinou hlasů přítomných členů.
4. Radu svolává předseda, nejméně 4x ročně.
5. Rada zejména:
a) volí ze svých členů předsedu,
b) volí dalšího člena rady ze členů sdružení,
c) koordinuje činnost sdružení,
d) rozhoduje o přijetí nebo vyloučení člena sdružení,
e) vydává závazné pokyny pro předsedu,
f) vydává vnitřní předpisy a řády sdružení, které může dle potřeb měnit,
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g) rozhoduje o změnách stanov sdružení,
h) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období,
i) rozhoduje o zrušení sdružení,
j) spravuje majetek sdružení.
6. Předseda rady zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem.
7. K zajištění činnosti sdružení může rada zřídit kancelář sdružení.
8. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
9. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou všech jejích členů.
10. Rozhodnutí rady jsou ve formě písemné, stvrzené podpisy přítomných členů rady.
11. Rada umožní všem členům sdružení nahlížet do zápisů ze schůzí a rozhodnutí rady.
12. Každý jednotlivý člen rady má právo si kdykoliv od předsedu vyžádat účetní doklady a další materiály
související s činností sdružení ke kontrole.
13. Členství v radě zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením radě,
b) zrušením členství na základě rozhodnutí rady.
Čl. 8.
Zásady hospodaření
1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem k dosažení cílů sdružení.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
a) členské příspěvky,
b) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
c) výnosy majetku,
d) dotace a granty.
3. Za hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení.
4. Sdružení neodpovídá za jednání, chování a technické prostředky svých členů ani za následky vzniklé
jejich provozováním.
5. Sdružení odpovídá výlučně svým majetkem za nesplnění jemu příslušících povinností. Členové
neodpovídají svým majetkem za případný schodek v hospodaření sdružení
Čl. 9.
Zánik sdružení
1. Sdružení zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí rady,
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b) rozhodnutím Ministerstva vnitra.
2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně rada o způsobu majetkového
vypořádání.
Čl. 10.
Závěrečná ustanovení
1. Sdružení vydá:
a) provozní řád - určující využívání technických a programových prostředků sdružení,
b) finanční řád - určující pravidla a způsob financování sdružení, výši členských poplatků a výši
poplatků za jednotlivé produkty sdružení.
2. Za výkon funkce v orgánech sdružení přísluší náhrada účelně vynaložených výdajů předsedovi
sdružení a členům rady - jedná se o prokazatelné náklady spojené s fungováním sdružení a s řádným
výkonem funkce, které schvaluje rada sdružení. Je možná i jiná finanční odměna, jejíž výši a způsob
výplaty určuje rada sdružení.
3. Sdružení má právo, v souladu s cíli své činnosti, se obracet na státní orgány s peticemi.

Ve Šternberku dne 7. února 2006 .
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