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II. Činnost sdružení

ěinnosti sdruŽení je zkoumríníhistorie účastiobyvatel Českých zemi v
viilce, přispívaní k popularizaci tohoto tématu mezi veřejností a péčeo zac
první světovou válku (pomníky, válečnéhřbitovy, apod.), souvisejícíchs
v dustojném stavu.
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lenem sdruženíse můžestát jakákoliv szická osoba, která ďčlenství požádá a bude pnjata
Radou sdružení (nevyjádří_li se některý ze členůRady sdružení do čtyř fýdnů po podríní
náwhu na přijetí nového člen4 je to považováno za souhlas s přijetím). Zánik členstvíje
možný dobrovolným vystoupením (po oznámení Radě sdružení),nebo vyloučenímRadou
sdružení.

Členovésdruženímají povinnost dodržovat stanovy sdruženía podílet se _ v rámci
sdruženíi individuálně _ na naplňování cílůsdružení.Vyvarují se jakékoliv činnosti, kÍerou

by ohroŽovďi dobré jméno a pověst sdružení.

ČlenovésdruŽení mají právo b;ýt informováni o činnosti sdružení, nawhovat otánky
k rozhodnutí Radě sdruŽení, přijetí nových členůsdružení, vyloučeníněkterého ze členů
sdruženía rozhodovat o složeníorganů sdruŽení.

IV. oreány sdružení
Rada sdružení
Rada sdruženíje nejvyššíorgánem sdruženíojejími ěleny jsou všichni členovésdruŽení. Rada
sdružení rozhoduje o všech otázkáchtykajících se činnosti sdružení hlasovrírrím,ke schválení
jakéhokoliv návrhu je třeba nadpoloviční většina hlasů, a to s výjimkou přijetí nového ělenao
k němuž je třeba jednomyslného schviilení, vyloučeníčlena sdruŽeď, k němuž je třeba
dvoutřetinová většina hlasů, a zména stanov, k němuŽ je třeba dvoutřetinová většina hlasů.
Nevyjádří-li se někteý ze členůRady do čtyř týdnů od oznámení hlasovríní, povaŽuje se to za
zdrrxgnt se hlasování. Za záú<7ad pro qýpočet většiny při hlasování se bere počet hlasujících,
kteří se nezďrželi, s qýjimkou zrněny stanov, u t:rtž se Za základ bere celkoqý počet členů
sdruŽeď. Jednání Rady sdruŽení řídípředseda sdružení,který má povinnost bez zbytečného
odkládání anŤadit do jednání otázku nawhovanou kterýmkoliv členem. Hlasování Rady
sdruŽení můžeprobíhat i dálkově.
Předseda sdružení
Předseda sdružení je volený Radou sdružení na období jednoho roku a zastupuje sdružení
vjednání sostatními subjekty. Předseda roztroduje o všech otázkách týkajících se činnosti
sdružení, o nichž nerozhodla Rada sdružení. Jednou ročněje předseda povinen předložit radě
sdruŽení vyročnízprávuo činnosti sdruŽení za uplynulý rok.
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Mís topř eds e da s druž e ni

Místopředsedou sdruŽení je pokladník sdruŽení. Místopředseda
předsedy a disponuje stejnými pravomocemi jako předseda.
nadřazeno rozhodnutí místopředsedy.

PoHadník sdružení
Majetek sdruženíspravuje pokladník, volený Radou sdružení.Pokladník je volen na období
jednoho roku. Pokladník je povinen nejpozději do konce ledna předložit zprávu o hospodďení
sdružení za předešlý účetnírok Radě sdružení. Ta zpnávu přijím{ případné odmítnutí zprávy,
nebo její nepředloŽeď,znamená.automaticky odvolrínípokladníka. Pokladník je po skončení
svého mandrífu povinen předat veškerépodklady ýkajícíse hospodďení novému
pokladníkovi.

V. Právo jednatjménem sdružení
J-méíerscfňřerťjéopffiňJécffiáípřétlŠedasdnŽéňí.Neurčí_]iRúÍas<ffirŽení jinak, můŽe
předseda pověřit jednáním jménem sdruŽení v konkrétníchotázkás,h kteréhokoliv člena
sdruŽení, s qýjimkou majetkoých a finančníchotÍzek; k pověření k jednání o nich je nutrrý
předchozí souhlas Rady sdružení.

VI. Zásady hospodďení
Sdružení je neziskovou organizací. Veškerépříjmy, které případně nabude, musí být pouŽity
na činnost sdruŽení nebo vsouladu sjeho cíli. o způsobu jejich použitt roztroduje Rada
sdružení. Majetek sdružení spravuje pokladník.
VII. Zánik sdružení
Sdružení zaruká automaticky, klesneJi počet jeho členůpod tři, nebo jednohlasn;ým
rozhodnutím Rady sdružení.V pffpadě zániku sdruŽení bude případný majetek sdružení
rozdělen rovným dílem mezi jednotlivé členy.
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