Stanovy občanského sdružení s názvem: "BIM-Fórum"
čl. 1
Občanské sdružení s názvem: "BIM-Fórum" vzniká jako sdružení podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů.

čl. 2
Sídlo: Skřivany 83, Přišimasy, PSČ: 282 01, okr. Kolín. Sdružení působí na celém území ČR.

čl. 3
Cíl a účel občanského sdružení:
Občanské sdružení (dále jen sdružení) je dobrovolná nezisková organizace sdružující odborné pracovníky, kteří se zabývají
technologií BIM (Building Information Modelling) a všechny fyzické osoby, které se chtějí podílet na činnosti sdružení.
Zájmové činnosti sdružení:

1.

podporuje iniciativy zaměřené na práci s technologií BIM v projekční praxi,

2.

spolupracuje s odbornými pracovníky jiných oborů ve stavebnictví zabývajícími se touto technologií,

3.

publikuje materiály obsahující nové poznatky v oboru, výsledky výzkumů, organizační opatření a závažné informace
pro uživatele, odborníky i laickou veřejnost,

4.

spolupracuje s tuzemskými i zahraničními organizacemi stejného nebo podobného zaměření,

5.

podporuje a iniciuje výzkumnou činnost zaměřenou na BIM technologie.

Jako vlastní hospodářskou činnost sdružení:

1.

provádí konzultace v oblasti nasazení technologie BIM v praxi,

2.

organizuje přednášky, semináře a konference zaměřené na různé formy práce s technologií BIM a další osvětovou
činnost mezi odborníky a laickou veřejností. Zisk z této činnosti je věnován na rozvoj sdružení a na podporu jeho
činnosti.

čl. 4
Práva a povinnosti členů

1.

Každý řádný člen sdružení má právo:

a.

být informován o činnosti sdružení,

b.

podávat návrhy a připomínky k činnosti sdružení,

c.

účastnit se valného shromáždění,

d.

podílet se na dalších činnostech sdružení.

2.

Všichni členové mají právo volit a být voleni do orgánů sdružení.

3.

Členové jsou povinni řídit se stanovami sdružení a platit členské příspěvky.

čl. 5
Vznik a zánik členství

1.

Členem sdružení se může stát fyzická osoba, která souhlasí s programem sdružení a dosáhl zletilosti 18 let.

2.

Členství ve sdružení je individuální. Vstup do sdružení se děje písemnou přihláškou. O přijetí rozhoduje výkonná rada
sdružení. Každé schválení členství se zveřejňuje v informačních materiálech, které sdružení vydává elektronickou
nebo tištěnou formou.

3.

Osobám, které se významně zasloužily o rozvoj práce s BIM, může valné shromáždění propůjčit čestné členství.

4.

Zánik členství může nastat:

a.

vystoupením člena (oznámí písemně své vystoupení výkonné radě sdružení),

b.

vyloučením člena (po návrhu kteréhokoliv člena družení, schvaluje valné shromáždění),

c.

neplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech,

d.

úmrtím,

e.

zánikem sdružení.

čl. 6
Orgány sdružení

1.

Valné shromáždění.

2.

Výkonná rada sestávající z 3 členů.

3.

Revizní komise sestávající ze 2 členů.

čl. 7
Valné shromáždění

1.

Valné shromáždění je nejvyšším orgánem občanského sdružení s názvem „BIM-Fórum“.

2.

Právo účasti mají všichni členové sdružení.

3.

Valné shromáždění svolává výkonná rada sdružení, které stanoví program, a to nejdéle jednou za tři roky. Mimořádné
svolání valného shromáždění je možné, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina řádných členů. Oznámení o
svolání valného shromáždění musí obdržet všichni členové sdružení alespoň 14 dnů předem.

4.

Valné shromáždění

5.

a.

schvaluje, doplňuje a mění stanovy sdružení,

b.

volí a odvolává členy výkonné rady,

c.

schvaluje činnost výkonné rady,

d.

přijímá, projednává a schvaluje zprávy o hospodaření a rozpočtu,

e.

volí a odvolává členy revizní komise,

f.

schvaluje výši členských příspěvků,

g.

volí čestné členy sdružení,

h.

usnáší se o zániku sdružení,

i.

rozhoduje o způsobu naložení se zůstatkem sdružení.

Valné shromáždění je usnášení schopné, je-li přítomna alespoň jedna třetina řádných členů, nejméně však dva
členové sdružení. Usnesení valného shromáždění je platné, pokud souhlas vysloví většina přítomných členů.

čl. 8
Výkonná rada

1.

Výkonná rada je řídícím orgánem sdružení, má 3 členy, kteří jsou voleni valným shromážděním.

2.

Výkonná rada:

a.

ze svého středu volí a odvolává předsedu a místopředsedu sdružení, ti navenek zastupují sdružení, a to
každý z nich samostatně,

b.

volí pokladníka, který vede účetnictví a zodpovídá za hospodaření sdružení,

c.

schvaluje rozpočet sdružení,

d.

kontroluje a schvaluje účetní uzávěrku,

e.

schvaluje činnost sdružení mezi jednotlivými zasedáními valné hromady,

f.

navrhuje výši členských příspěvků,

g.

podporuje iniciativy směřující ke tvorbě standardů v oblasti BIM v ČR

h.

přijímá nové členy.

3.

Výkonná rada je odpovědná valnému shromáždění. Její funkční období jsou tři roky. Schází se čtvrtletně, v případě
nutnosti i častěji.

4.

Výkonná rada je usnášení schopná za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů a usnáší se většinou hlasů
přítomných.

čl. 9
Revizní komise

1.

Revizní komise má dva členy a kontroluje finanční činnost sdružení. Volí předsedu, který řídí její činnost.

2.

Revizní komise pracuje na základě vlastní iniciativy případně na návrh člena sdružení.

3.

Funkční období revizní komise je tříleté.

čl. 10
Příjmy a majetek sdružení

1.

Příjmy a majetek jsou tvořeny:

a.

členskými příspěvky,

b.

dotacemi,

c.

dary,

d.

výtěžky z dobročinných akcí,

e.

výtěžky z vlastní hospodářské činnosti.

2.

Nakládání s majetkem se řídí obecně platnými závaznými právními předpisy.

3.

Finanční prostředky jsou uloženy na zvláštním účtu peněžního ústavu a v sídle sdružení.

4.

Podpisové právo k finančním platbám mají předseda, místopředseda, pokladník a další členové zplnomocnění
výkonnou radou sdružení.

čl. 11
Zánik sdružení

1.

Děje se po rozhodnutí valného shromáždění, souhlasí-li s ním 2/3 shromážděných.

2.

Výkonná rada oznámí zánik sdružení písemně všem členům.

3.

Likvidaci sdružení provede likvidátor určený výkonnou radou.

4.

Likvidační zůstatek jde na účet dobročinné neziskové organizace, kterou zvolí většina přítomných na valném
shromáždění.

čl. 12
Závěrečná ustanovení

1.

Sdružení může na základě rozhodnutí valného shromáždění vydat organizační a jednací řád sdružení.

2.

Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

3.

Stanovy sdružení nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstvem vnitra ČR.

V Praze dne 30.11.2012

Přípravný výbor:

Peter Jirát, Skřivany 83, 28201, p. Český Brod

……………………………………………………….

Ivana Vinšová, Hlavní 516, 252 44 Psáry

………………………………………………………..

Josef Remeš, Huštenovice 343, 687 03 p. Babice

………………………………………………………..

