Článek1
Základní ustanovení

Stanovypobočnéhospolku „Společnost přátel Itálie z. s., pobočnýspolekOlomouc“

Společnost přátel Itálie z.s., pobočný spolek Olomouc, je dobrovolný, neziskový pobočný spolek Společnosti přátel Itálie z.s. Jeho členy
se mohou stát především občané ČR a Itálie, kteří se chtějí aktivně podílet na rozvíjení česko-italské spolupráce, případně ji podporovat,
jakož i instituce v obou státech, mající zájem spolupodílet se na uskutečňování cílů pobočného spolku. Společnost přátel Itálie z.s.,
pobočný spolek Olomouc působí na území Olomouce a Olomouckého kraje.

Článek2
Cílepobočnéhospolku

Cílem pobočného spolku je pěstovat a podporovat česko-italské vztahy ve všech oblastech společenského života, zejména:

a) pracovat pro posílení vzájemného porozumění a přátelských vztahů mezi občany obou států v duchu nej lepších tradic, cílů a zásad

Charty OSN, dvoustranných i vícestranných dohod podepsaných oběma státy, nebo mezi českými a italským institucemi;

b) získávat a rozšiřovat mezi veřejností vzájemné informace o významných kulturních a společenských událostech a přispívat ke zvýšení

znalosti o partnerské zemi;

c) zprostředkovávat rozvoj všech forem přímých vztahů mezi občany, organizacemi a institucemi v politické, ekologické, výrobní, obchodní,

vědecké, vědeckofantastické, školské, vydavatelské, kulturní, duchovní, sportovní, turistické a dalších oblastech
d) podílet se na úsilí o oficiální uznání italské menšiny v České republice

Článek3
Činnost pobočnéhospolku
a)
b)
c)
d)
e)
f)

K dosažení svých cílů vyvíjí pobočný spolek zejména tuto činnost:
pořádá přednášky, výstavy, koncerty, představení a jiné akce k významným kulturním a společenským událostem v Itálii a v ČR;
spolupůsobí při vydávání a rozšiřování časopisů, publikací a pomůcek, zabývajících se česko-italskými vztahy a různými oblastmi života v
obou zemích, určených pro veřejnost;
k usnadnění česko-italské spolupráce podporuje vydávání jazykových učebnic a sborníků, pořádá jazykové a jiné odborné semináře,
kurzy a školy a používá informačních a propagačních prostředků jako rozhlas, televize, film, tisk apod.;
organizuje nebo spolupůsobí při organizaci tematických a turistických zájezdů občanů obou zemí sloužících ke vzájemnému poznávání;
spolupůsobí při navazování a udržování partnerských styků mezi institucemi, školami, obcemi, městy a oblastmi obou zemí;
při plnění svých úkolů vyvíjí pobočný spolek vedlejší hospodářskou činnost založenou na dohodě zúčastněných stran dle platných
zákonných ustanovení.

Článek4
Členství vpobočnémspolku

Členem pobočného spolku může být fyzická i právnická osoba především z ČR nebo Itálie, která se ztotožňuje se stanovami pobočného
spolku. Každý člen má jeden hlas. Přijetí za člena pobočného spolku schvaluje výbor pobočného spolku, stejný postup platí i pro rušení
členství. Členství v pobočném spolku je dobrovolné. Členství zaniká úmrtím, vystoupením z pobočného spolku nebo zrušením členství
pro neplnění povinností, včetně nezaplacení členských příspěvků po dobu dvou let. U právnických osob zaniká členství vystoupením
příslušné právnické osoby z pobočného spolku nebo zánikem právnické osoby.

Článek5
Právaapovinnosti členůpobočnéhospolku

Každý člen má právo zúčastnit se schůzí, akcí a činností konaných pobočným spolkem, volit, být volen do všech orgánů pobočného
spolku, podávat náměty apod. Člen pobočného spolku je povinen respektovat stanovy, aktivně přispívat kjeho činnosti, platit řádně
Členské příspěvky a plnit usnesení orgánů pobočného spolku.

Článek6
Orgánypobočnéhospolkua jehoorganizační struktura

a) Členská schůze pobočného spolku
b) Výbor pobočného spolku
c) Zastupování pobočného spolku

a) Členská schůze pobočného spolku je nejvyšším orgánem pobočného spolku a je svolána minimálně jednou ročně. Členové pobočného
spolku musí být včas seznámeni s jejím termínem a navrhovaným programem jednání, a to písemně, oznámením ve Zpravodaji
Společnosti přátel Itálie z.s. Členská schůze je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Nesejde-li se ve
stanoveném čase dostatečný počet členů, bude schůze zahájena o půl hodiny později a to za jakéhokoliv počtu členů s právem usnášet
se. Rozhodnutí o změně stanov vyžaduje dvoutřetinovou většinu přítomných členů. Členská schůze projednává a schvaluje zprávu o
činnosti pobočného spolku, zprávu o jeho hospodaření, volí výbor pobočky, doplňuje, případně mění stanovy pobočného spolku a
závazně je vykládá, usnáší se o zániku pobočného spolku ve smyslu platných předpisů, schvaluje výši a způsob placení členských
příspěvků.
b) Výbor pobočného spolku je volen Členskou schůzí pobočky a má mít nejméně 3 členů. Schází se dle potřeby, vede o svém jednání
zápisy, řídí činnost pobočného spolku v období mezi konáním členské schůze, kterou informuje o své činnosti, kontroluje řádné placení
členských příspěvků, vede účetnictví, navrhuje členské schůzi rozpočet pobočného spolku, předkládá Členské schůzi zprávu o výsledku
hospodaření, podává daňové přiznání.

Členská schůze zvolila do výboru:
Dott. Kvido Sandroni - předseda
Mgr. Barbora Králíková - místopředsedkyně
Marie Hasalová - členka
c) Při vyřizování správní a organizační agendy, při jednání se správními, státními orgány, finančními institucemi, zástupci dalších organizací
a institucí, zastupuje pobočný spolek předseda (předsedkyně) pobočného spolku, a nebo předseda hlavního spolku, od kterého je

odvozena právní osobnost pobočného spolku. Oba jsou členové statutárního orgánu a zastupují pobočný spolek samostatně.

Článek7
Finanční hospodaření
a)
b)
c)
d)

Příjmy pobočného spolku se skládají z:
členských příspěvků
darů, příspěvků a dotací fyzických a právnických osob a státních orgánů
úhrad za služby konané v rámci vedlejší hospodářské činnosti
příjmů spojených s vydavatelskou činností
Pobočný spolek samostatně nakládá s výsledky své vedlejší hospodářské činnosti a plně za ní odpovídá.

Článek8
Právní postavení pobočnéhospolku

právní osobnost pobočného spolku se podle § 228 odst. I zákona č.89/2012 Sb., odvozuje od právní osobnosti hlavního spolku, kterým
je Společnost přátel Itálie z.s.
Tyto stanovy byly schváleny výroční členskou schůzí pobočného spolku Olomouc dne 15. 6. 2016.
Za správnost textu: Dott. Kvido Sandroni, předseda

