Stanovy Spolku „Senovážné Žije“

Čl I. —
Název a sídlo
I.1.
I.2.

Název Spolku: Senovážné Žije, z.s.
Sídlo Spolku: Senovážné nám. 978/23, 110 00 Praha 1

Čl II. —
Charakter Spolku
II.1.

Spolek sdružuje osoby, které na Senovážném náměstí v Praze sídlí,
podnikají či bydlí nebo zde mají jiné zájmy

Čl III. —
Cíle Spolku
III.1.

III.2.

Základním účelem a cílem Spolku je: Navrhovat, konzultovat a
prosazovat změny na Senovážném náměstí v Praze ve prospěch
svých členů.
Dalšími cíli Spolku jsou:

Nalézt identitu Senovážného náměstí vytvořením
a) I.1.
smysluplného modelu pro oživení náměstí v nové podobě a s novou
kulturně společenskou funkcí.
b) I.2.
Přeměnit dosavadní charakter náměstí coby průchozího
místa na místo cílové v atraktivní podobě a nabídce služeb.
c) I.3.
Zapojit do procesu přeměny a užívání náměstí obyvatele a
širší veřejnost, a to s vírou v potenciál komunity pro rozvoj města a v to,
že promyšlené spojení komerčních služeb s uměním a kulturním
programem může být spouštěčem dlouhodobých pozitivních procesů ve
městě a v jeho částech.

Čl IV. —
Formy činnosti
IV.1.

Formami činnosti Spolku jsou zejména:

a) Vytváření návrhů a studií změn a budoucího využití náměstí.
b) Shromažďování názorů, podnětů a podkladů od osob, které mají
na náměstí zájmem, např. od vlastníků dotčených nemovitostí a
provozoven, jakož případně i od širší veřejnosti a z veřejné debaty.
c) Hledání synergií a forem spolupráce a získávání zkušeností od
dalších subjektů za účelem naplnění cílů a účelu Spolku.
d) Předkládání návrhů a prosazování konkrétních řešení orgánům
samosprávy a relevantním správním orgánům.
e) Zastupování svých členů při jednáních a řízeních týkajících se cílů
sdružení a účast ve správních řízeních.
f) Organizování kampaní a petičních akcí pro naplnění svých cílů.
g) Podpora svých členů při jejich podnikání a realizaci dalších zájmů
na Senovážném náměstí v Praze.

Čl V. —
Nejvyšší orgán
V.1.
V.2.
V.3.

Nejvyšším orgánem Spolku je Členská schůze.
Členská schůze je svolávána dle potřeby.
Členská schůze především:
a)
b)
c)
d)

V.4.

přijímá a vylučuje členy,
rozhoduje o výši a splatnosti členského příspěvku,
volí a odvolává statutární orgán,
rozhoduje o změnách stanov.

Členská schůze se může usnášet i mimo zasedání v písemné formě
nebo s využitím technických prostředků.

Čl VI. —
Statutární orgán
VI.1.
VI.2.
VI.3.

Statutárním orgánem Spolku je Předseda.
Předseda je volen na dobu neurčitou, dokud není členskou schůzí
odvolán, nebo pozbude členství ve Spolku.
Předseda jedná za Spolek samostatně.

VI.4.

Je-li předseda právnickou osobou, jedná svými statutárními orgány.

Čl VII. —
Členství ve Spolku
VII.1. Členy Spolku přijímá členská schůze na návrh předsedy nebo
kteréhokoli člena.
VII.2. Člen Spolku má povinnost dodržovat stanovy, aktivně hájit zájmy
Spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které
by byly v rozporu se zájmy Spolku. O svých krocích týkajících se
zájmů Spolku informuje člen Předsedu.
VII.3. Člen má především právo účastnit se členské schůze a hlasovat a
podílet se svým hlasem na rozhodování.
VII.4. Člen Spolku je povinen hradit členské příspěvky ve výši určené
členskou schůzí.
VII.5. Ukončení členství nastává z rozhodnutí člena (vystoupením) nebo
vůlí členské schůze (vyloučením), popř. jinými zákonem stanovenými
způsoby a důvody. Členská schůze může vyloučit člena hlasováním
na návrh předsedy a na základě porušení stanov.
VII.6. Spolek vede seznam současných i bývalých členů.

Čl VIII. —
Závěrečná ustanovení
VIII.1. Stanovy byly přijaté na ustavující schůzi konané dne 3.dubna 2019

__________________________
Jan Horešovský, Vinograf wine bar

