STANOVY TURISTICKÉHO SDRUŽENÍ STOPAŘ

Název: Turistické sdružení Stopař
Sídlo: Urxova 487, 708 00, Ostrava - Poruba
Statutární zástupci:
Bc. Tomáš Velička, r.č. 680702/0803
Ing. Richard Marek, r.č. 690402/5425

I. Základní ustanovení
1. Turistické sdružení Stopař je dobrovolným občanským sdružením, založeným
a registrovaným ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb.
2. Činnost Turistického sdružení Stopař se řídí těmito stanovami a právním
řádem České republiky.
3. Turistické sdružení Stopař ( dále jen sdružení ) je nezávislou právnickou
osobou.

II. Název a sídlo sdružení
1. Název: Turistické sdružení Stopař ( T.S. Stopař )
2. Sídlo: Urxova 487, 708 00, Ostrava - Poruba

III. Předmět činnosti sdružení
1. Volnočasové aktivity, turistika, táboření, prevence sociálně patologických
jevů dětí a mládeže.
2. Sdružení vytváří podmínky pro všestrannou spolupráci s tuzemskými i
zahraničními partnery, zabývajícími se podobnou činností.

IV. Majetek sdružení sdružení
Majetek sdružení je tvořen zejména:
1. Příspěvky od vlastních členů.
2. Sponzorskými dary fyzických a právnických osob.
3. Příjmy z reklamy.
4. Příjmy z vlastní činnosti.
5. Příjmy z vkladů a účtu sdružení.
6. Dotacemi a granty.

V. Vznik a zánik členství v sdružení
A. Vznik členství:
1. Členství ve sdružení je dobrovolné.
2. Členy se mohou stát fyzické i právnické osoby, mající zájem na naplnění cílů
sdružení.
3. Členství vzniká podáním písemné přihlášky a jejím následným schválením
Radou sdružení.
B. Zánik členství:
1. Vystoupení člena na vlastní písemnou či ústní žádost.
2. Vyloučení člena Radou sdružení pro neplnění členských povinností.
VI. Práva a povinnosti členů sdružení
1. Člen má právo a povinnost podílet se na stanovení cílů sdružení a na jejich
realizaci.
2. Člen je povinen respektovat stanovy a rozhodnutí sdružení, která byla přijata.
3. Člen má povinnost zdržet se činnosti, které by mohly znemožnit, nebo ztížit
dosažení cílu sdružení.
4. Člen starší 18 let má právo zúčastnit se Členských schůzí.
5. Člen starší 18 má právo předkládat Členské schůzi a Radě návrhy, týkající se
činnosti sdružení.
6. Člen starší 18 let má právo hlasovat o návrzích a záležitostech, spadající do
působnosti Členské schůze.
7. Člen má právo vyžadovat od výkonných a kontrolních orgánů sdružení
informace o činnosti a finanční situaci sdružení.
VII. Orgány sdružení
1. Členská schůze.
2. Rada.
3. Revizor.

VIII. Členská schůze
A. Základní ustanovení:
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení a je svolávaná Radou podle
potřeby, nejméně však 1 x ročně.
2. Zasedání Členské schůze řídí jeden člen Rady.
3. Členská schůze se svolává písemnou či e-mailovou pozvánkou všem členům
sdružení starších 18 let s určením data, místa, hodiny a programu jednání,
nejméně 15 kalendářních dní předem.
4. Rada je povinna svolat členskou schůzi, požádá-li o to nejméně jedna třetina
členů sdružení a to písemnou formou.

B. Oblast působnosti členské schůze:
1. Volba Revizora.
2. Schválení výroční zprávy.
3. Projednání zpráv a revizí.
4. Změna základních cílů sdružení.
5. Řešení patové situace Rady.
6. Volba nestálého člena rady.

C. Způsob rozhodování členské schůze:
1. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů
sdružení starších 18 let.
2. Každý člen má jeden hlas.
3. Usnesení jsou přijímána prostou většinou přítomných členů.
4. Rozhodnutí o patové situaci Rady je možno přijímat 3/5 většinou všech členů
sdružení starších 18 let.

IX. Rada
1. Rada sdružení se skládá ze čtyř stálých členů:
* Bc. Tomáš Velička, r.č. 680702/0803, statutární zástupce
* Ing. Richard Marek, r.č. 690402/5425, statutární zástupce
* Mgr. Lenka Veličková, r.č. 755126/5293
* Vladislava Marková, r.č. 775203/5544
a jednoho člena voleného Členskou schůzi na dobu jednoho roku.
2. Rada rozhoduje kolektivně prostou většinou.
3. Rada řídí činnost sdružení, je nejvyšším výkonným orgánem sdružení.
4. Rada svolává a řídí Členskou schůzi.
5. Všichni stálí členové Rady zastupují sdružení při jednání s jinými institucemi
a sdruženími.
6. Patová situace Rady je stav, kdy se členové Rady nejsou v době minimálně
10 měsíců shodnout při řízení sdružení.

X. Revizor
1. Revizora jmenuje a odvolává Členská schůze.
2. Revizor nemusí být členem sdružení.
3. Revizor provádí kontrolu programu, vedení účtu a hospodaření sdružení
podle platných právních norem České republiky, stanov sdružení apod.
O zjištěných nedostatcích je povinen informovat Členskou schůzi a Radu
sdružení.
4. Revizor předkládá písemné vyjádření k roční uzávěrce Členské schůzi.

XI. Hospodaření sdružení
1. Veškeré příjmy a výdaje sdružení jsou vedeny a prováděny statutárními
zástupci na samostatném účtu.
2. Za řádné hospodaření s prostředky sdružení odpovídá Rada.
3. Členové sdružení neručí za závazky sdružení.

XII. Zánik sdružení
1. O zániku sdružení rozhodne rada a to 4/5 většinou všech členů.
2. Při rozhodnutí o zániku sdružení rozhodne Rada i o majetku sdružení.
3. Pro likvidaci sdružení platí právní předpisy České republiky.

XIII. Organizační struktura sdružení
* Rada sdružení
* Oddíly sdružení
- Hlavní vedoucí
- Zástupce hlavního vedoucího
- Vedoucí
- Instruktoři
- Členové

XIV. Závěrečná ustanovení
1. Měnit a doplňovat stanovy může jedině Rada a to i na návrh členské schůze.

