Stanovy občanského sdružení TreNet
I. článek Úvodní ustanovení
1. Název sdružení je TreNet (dále jen "sdružení").
2. Sídlo sdružení je Budovatelská 824, 330 11 Třemošná
3. Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů,
ve znění pozdějších předpisů.
II. článek Cíl občanského sdružení
1. Cílem sdružení je komunikace (tj. zejména sdílení dat a služeb členy sdružení)
prostřednictvím telekomunikačních sítí.
2. Telekomunikační služby poskytované sdružením jsou neveřejné a jsou dostupné pouze
členům sdružení.
3. Sdružení využívá k přepravě informací zejména vlastní telekomunikační sítě a
telekomunikační sítě svých členů.
4. Prostředkem k uplatnění cíle sdružení je rovněž údržba, provoz, rozvoj a výstavba
těchto telekomunikačních sítí, nákup a prodej potřebného technického a programového
vybavení.
III. článek Členství
1. Ve sdružení jsou 2 druhy členů: uživatelé a správci.
2. Ustanovení týkající se správců se týkají pouze správců.
3. Ustanovení týkající se uživatelů se vztahují na uživatele i na správce, není-li výslovně
uvedeno jinak.
IV. článek Vznik členství
1. Členem sdružení se může stát právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let.
2. Přijímat nového člena je oprávněn každý správce. Správce může v odůvodněných
případech odmítnout žádost o členství. Členství vzniká zápisem do seznamu členů.
Každý nový člen je uživatel.

V. článek Zánik členství
1. Členství zaniká:
a. smrtí nebo zánikem právnické osoby
b. vyloučením podle odstavce 3
c. vystoupením ze sdružení
d. zánikem sdružení
2. Při zániku členství podle odstavce 1 písmene b, c je osoba povinna splnit veškeré
závazky a povinnosti vůči sdružení, zejména vydat veškeré prostředky sdružení, které
má v držení. Pokud to není možné nebo účelné, rozhodne předseda v dohodě
s vystupujícím členem o náhradním plnění. O závazcích a povinnostech správce
rozhodne obdobně rada správců.
3. O vyloučení člena rozhoduje valná hromada na základě odůvodněného návrhu aspoň 5
členů. Důvodem pro vyloučení může být pouze porušování zásad občanského soužití
mezi členy a jednání v rozporu se zájmy a cíli sdružení.
4. Každý člen může ze sdružení kdykoliv vystoupit. Vystoupení musí písemně oznámit
předsedovi.
VI. článek Uživatelé
1. Každý uživatel má povinnost platit včas základní členský příspěvek. Valná hromada
může povinnost platit základní členský příspěvek upravit jinak vnitřním předpisem.
2. Každý uživatel má povinnost dodržovat stanovy a vnitřní předpisy sdružení. Sankcí za
nesplnění může být pozastavení členství nebo vyloučení. O pozastavení členství
rozhoduje předseda sdružení. Uživatel se může odvolat k valné hromadě. Odvolání
nemá odkladný účinek. O rozsahu omezení práv a povinností uživatele
s pozastaveným členstvím rozhodne předseda.
3. Další povinnosti uživatelům může ukládat rada správců rozhodnutím, pokud je nutná
součinnost uživatelů k plnění úkolů rady. Povinnosti může rovněž ukládat valná
hromada.

4. Uživatel má právo kandidovat na předsedu sdružení.
5. Uživatel má právo, aby sdružení včas a řádně plnilo všechny své povinnosti vůči
němu, jinak mu náleží náhrada v mezích stanovených vnitřními předpisy.
6. Má-li uživatel podle právních předpisů, stanov a vnitřních předpisů právo odvolání
k valné hromadě, musí předseda na jeho žádost svolat valnou hromadu do 2 měsíců.
VII. článek Správci
1. Správci nelze pozastavit členství.
2. Správce má právo přijímat nové uživatele sdružení.
3. Správce má povinnost spravovat telekomunikační sítě nebo zařízení, které užívá
sdružení pro přepravu a směrování informací a které jsou v jeho správě, tak, aby
mohly plnit účel sdružení a aby nikomu nevznikala škoda. Za řádné plnění této
povinnosti náleží správci příspěvek. O výši příspěvku rozhoduje rada správců.
VIII. článek Orgány
1. Orgány sdružení jsou valná hromada, rada správců a předseda.
2. Statutárním orgánem sdružení je předseda.
IX. článek Rada správců
1. Úkolem rady správců je koordinovat rozvoj a údržbu telekomunikační sítí správců a
sdružení za účelem naplňování cílů sdružení.
2. Rada správců je nezávislý orgán.
3. Členem rady správců je každý správce
4. Rada správců rozhoduje hlasováním. Hlasování se musí zúčastnit nadpoloviční většina
všech správců. Rozhoduje se prostou většinou.
5. Rada správců rozhoduje o návrhu uživatele o přijetí mezi správce.

6. Rada správců rozhoduje o změně členství správce na uživatele. Odůvodněný návrh
musí podat alespoň 3 správci.
7. Správce může požádat o změnu svého členství na uživatele.
8. Rada správců navrhuje výši základního členského příspěvku.
9. Rada správců rozhoduje o výši účelových členských příspěvků. Ty jsou povinni platit
pouze ti členové, kteří se k tomu zavážou.
X. článek Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Valné hromady se může účastnit každý člen sdružení.
3. Valná hromada se schází nejméně jednou ročně. Valnou hromadu svolává předseda
sdružení. Oznámení o konání valné hromady zveřejní předseda nejméně 14 dní
předem.
4. Valná hromada rozhoduje prostou většinou.
5. Valná hromada volí a odvolává předsedu sdružení.
6. Valná hromada schvaluje výši základního členského příspěvku, navrženou radou
správců. Pokud neschválí navrženou výši základního členského příspěvku, je rada
povinna předložit další návrh.
7. Pouze valná hromada může vydávat vnitřní předpisy sdružení, kterými jsou zejména
etický kodex a pravidla hospodaření.
8. Valná hromada je oprávněna měnit stanovy sdružení.
XI. článek Předseda
1. Předseda je statutárním orgánem sdružení. Je oprávněn činit za sdružení jakékoliv
právní úkony.

2. Předseda je povinen uvolnit jakékoliv dostupné prostředky sdružení, o které požádá
rada správců na plnění svých cílů.
3. Funkční období předsedy trvá 2 roky.
4. Za svou činnost je odpovědný valné hromadě.
5. Předsedu volí a odvolává valná hromada

XII. článek Hospodaření
1. Sdružení hospodaří podle platných právních předpisů.
2. Cílem činnosti sdružení není dosažení zisku. Přebytek hospodaření se použije v
následujícím období podle rozpočtu schváleného radou.
3. Za hospodaření sdružení odpovídá předseda. Předseda odpovídá i za řádné vedení
účetnictví a vedení evidence majetku sdružení.
4. Každý člen sdružení má právo nahlížet do všech materiálů týkajících se hospodaření
sdružení. Předseda je povinen každý rok zveřejnit výroční zprávu.
5. Příjmy sdružení jsou zejména:
a) Členské poplatky
i.

Pravidelný členský poplatek.

ii.

Příspěvek na technologii, který je nevratný.

b) Dary a jiná plnění fyzických a právnických osob.
c) Příjmy z činností při naplňování cílů sdružení.
d) Výnosy z majetku.
6. Podrobnosti hospodaření stanoví vnitřní předpis sdružení.
7. Sdružení může vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost, která spočívá v nákupu a prodeji
technického a programového vybavení, pokud má souvislost s plněním cílů sdružení.

8. Při zániku sdružení provede předseda sdružení majetkové vypořádání. O naložení
s případným zůstatkem rozhodne rada správců po dohodě s valnou hromadou.
XIII. článek Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Sdružení ke dni vzniku nevlastní žádný majetek.
2. Všichni členové přípravného výboru jsou ke dni vzniku sdružení správci, kromě
zmocněnce přípravného výboru, kterému přísluší pravomoci předsedy, dokud
neproběhne řádná volba.
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