HoRoLEzEcKÝ oooÍt.ATLASoPAvA

STANOVY
1. uvodníustanov€ n í
a. Horo|ezeckýoddí|At|as opava je dob|ovolným
sportovním
nepo|iticbým
občanským
podlezákonač.83/1990sb', pracuiícím
sdružením,
za|oženým
podleplatnýchpředpisů,
práVnísubjektivitou.
je sdružovat
s Vlastní
]ehožpos|áním
sportovcea příznivce
sportu
horo|ezectví
pob}tem
a sportusouvisejících
s
na horácha V přírodě,přispíVat
k rozvoji
občanské
spo|ečnosti
V těchtoob|astech
a poslq^ovat
obecněprospěšné
činnostj
v ob|asti
ochranypřírody
a osvětyděti m|ádeže
i dospě|ých'
b. Horo|ezecký
oddí|ATLASopava působí
na celémúzemí
eeskérepub|ikýneč|ení
se na
jednotky'
organizační
c. Členství
v Horo|ezeckém
oddíleATLASopavazavazuječ|enaV rozsahutěchtostanova
dalších
přijat'ých
dokumentů
(č|ánek
členskou
(článek
schůzí
9) a ,/ýborem
8) a nikterak
jehoda|ší
neomezuje
individuá|níčinnost'
Jménoa síd|o
a. NázeVsdruženíje
Horo|ezeckýoddílAtlas opava (dá|ejen ,.sdruženl)
b' UžíVaná
zkratkaje Ho At|asopava
c. síd|em
sdruženíje
opava' Masarykovatř' t99/9, Psč 746 cl.
cílečinnostia pos|ánísdružení
a' sdruženímá za h|avnící|provozolat,
podporovat,
pořádata organizovat
sportovnÍakce,
pro děti a mtádež,
zájmovékroužlry
záVodýsportovní
kurzy'aětskétábory akce pro
postižené'
zdravotně
prodětia m|ádež
ze sociá|ně
slabýchpoměrů
a dětských
domovů
a pro
dospě|é.
sdruženídá|e podporujevzdě'ávánÍv ochraně přírody,zdravéhozpůsobuživota,
eko|ogického
chovánl soužití
s přírodou'
organizuje
Volnočasové
aktjvitydětía m|ádeže,
působí
v oblastíprevencekriminalitya sb|ižování
regionrl- příhraniční
a zahraničn?
spoluDrace,
provozuje
b' sdružení
činnost
sportuhoro|ezectvía
sportusouvisejících
s pobytem
na horácha
přírodě
V
dle národních
pravide|
a mezinárodních
a řádů.
c. sdružení
neníýýdě|ečnou
organizací'
svoučÍnností
sleduie\.ýhradně
prospéšné
všeobecné
ctle.

d.

Přímyze sVéčinnosti
především
sdruženíVěnuje
nacíeuvedené
V odstavci
3'a'

e.

Vedlejšjmi
činnostrnI
sdruženíjsou
|ektorská
a Ínstruktážn
íčinnost
č|enů
sdruženía
může
být
prováděna
za úo|atu.

Í. Žádná.osoba,ať z č]enů
sdružení,
nebomimo něj, nemá nárok na finanční
příspěvky
z prostředků
pokudbytentonárokodporovaI
sdružení,
pos|á
nísdružení'
4. č|enství
ve sdružení
a' Č|en
sdružení
může
býtfyzickáosoba,č|enství
právnichkhosobse nepřipouští.

ProtiWoučeníje
možno
se odvolat,
rozhoduje
\.ýborsdružení'
o W|oučeníč|ena
ze sdružení
projedná
č|enské
schůzi'
na nejb|ižší
má odk|adný
účinek.
odvo|ání
se
odvo|ání
je hrubéporušení
zejména
stanovsdružení,
DůVodem
k Vyloučení
č|enaze sdruženÍ
povinností
kodexu,mravníetilq a nezaplacení
etického
nesp|nění
č|en,hrubéporušení
ořisDěvku
do sdružení
může
na návrhudělitčestné
č|enství.
Č|enská
schůze
h.

majetkové
!ryrovnání.
nevzniká
č|enovi
nároknajakékoliv
Při ukončeníčlenství

5. Práva č|€ n ůsdružení
činnosti
sdružení
č|enové
majípráVob,ýtinformovánio
a. Všichni
se spo|ečných
akcísdružení'
č|enové
majíprávoZúčastňovat
b. Všichni
schůzisVé návrhy
Všichnič|enové
mají práVo předkládat\^i'borusdruženía č|enské
připomínky
\.ýborusdružení.
k činnosti
sdružení
včetněnávrhuna odvoláníč|ena
d.

zletilía p|něprávnězpůsobi|í'
majíjenčlenové
Právovo|ita býtVo|endo \.ýborusdružení

e,

se člgnské
schůzea h|aso\€ t na ni'
Všichnič|enové
majípráVoúčastnit

sdružení
6' Povinnostič|enů
ke plněnicí|ů
sdružení.
sdružení
a připívat
a. Účastnit
sejednáníorgánů
p|nitusnesení
orgánusdružení.
stanovy
sdruženía
b' Respektovat
a dodržovat
příspěvky.
c. Včasp|atitč|enské
a nepodnikat
žádné
kroky,které
se na akcích
sdružení
d. Aktivněhájitzájmysdruženipodílet
by by|iv rolporuse zájmemsdružení.
proVedeníč|enské
a
nutných
evidence
změnáchosobních
údajů
ýi'borsdruženío
e. lnformovat
poté,co nastano-.
Loneplod|ené

7. ořgány sdružení
je členskáschůze.Da|šími
orgányJSOU \.ýbor,předseda
a. Nej\.yšším
orgánemsdružení
sdružení
a revizorsdružení'
sdružení.
řízeno
\.ýborem
schůzemije
sdružení
b . V doběmezič|enshými
jsou
\ystupuje,jedná a podepisuje
|deÚ za sdružení
orgánemsdružení,
c. statutárním

v p|ném
předsedasdružení,
a pok|adnka to každýsamostatně
místopředseda
sdružení
p|noumocí
mohouMo osobypřevéstna jinéhojen písemnou
rozsahu.sVéoprávnění
5 úředním
ověřením.

podeplsuje
tal' žek napsanému
nebo
d . opráVněnáosobad|etěchtostanovse za sdružení

8. č|énskás.hůze
a tvořÍji Všichni
a. Č|enskáschůzeje nejvyšším
orgánem sdružení
jejího
povinnosti'
V okamžiku
konánímajísplněnysvéč|enské
b' Členskou
schůzisVo|áVávýbor sdružení
nejménějednou rďně a|espoňdva vdny předem.
se uvedenávřh
V pozvánce,která se zasí|ána posledníznámoue|ektronickou
adresučIena,
programučlenské
schůze.
sdružení
s uvedením
c. Členskáschůzese wo|á vždy,požádá-|i
o to alespoňjedna ďetinač|enů
progťamu'
důVodu
a návrhem
je schopnáse usnášet,jest|iže
d' Č|enská
schůze
se ho účastní
a|espoňpadesátprocentč|enů.
Nesejde-|isev Určenou
dobudostatďný početčIenů,
koná se o pů|hodinypozdějináhradní
případěusnášeníschopná.
č|enská
schůze'Tatonáhradní
členskáschůzejeV každém
e. Č|ense můženechat kjednáni h|asovánía volbám na č|enské
schůzizastoupitjiným
č|enem
a to na základěDGemné
o|némoci.
f'

Přivšechh|asováních
a vo|báchmá každýč|enjeden hlas.

g' Č|enská
revizoma ověřovate|e
zápisu.
schůzevolíč|eny
ýboru sdružení,
č|enamůže
č|enská
schůzerozhodnout
h' H|asováníjezpEvid|aveřejné.Na návrh kteréhokoli
Většinou
o tom,žeh|asováníkněkeréotázcebudeprovedenotajně'
i.

Volby jsou zpravid|atajné.Kandidát,o jehožzvo|eníse h|asuie,se můžetohoto práVa
proběhnetajně,činiko|i.
Veřejně'rzdát'Potéčlenskáschůzerozhodne,zda-|iVo|ba

j.

je přijatq pokÚd pro něj hlasova|anadpo|oviční
Pro
Rozhodnutí
většinapřítomných
č|enů.
je
početpřítomných
schůze;k pozdějším
h|asování rozhodující
v okamžikrzahájeníč|enské
považujíza
osoby,jež
změnámv počtuúčastníků
č|enské
schůzese nepřih|íží
nepřítomní5e
se zdřely h|asování.

č|enů.
Neni|i takovéosobý koná se
k. Zvo|enje ten, pro něhožhlasova|aVětšinapřítomných
počtemh|asův prvnímko|e.
druhékolo, do kteřéhopostupujídva kandidátis nejvyšším
V případě.ovnostjrozhoduje|os.
Zvo|enje ten z nich,kteý oMržíVíce
h|asů.
|. Č|enská
schůzeŽejména:
1. rozhodujeo změnáchstanovsdružení;
a hospodaření;
2. rozhodujeo zák|adních
otázká.hčinnosti
sdružení,
zejménap|ánučinnosti
věcnými
3' rozhodujeo nak|ádánís nemovitýmmajetkemsdruženía jeho zatěžování
břemenV:
(viz č|.7)i
4. vo|íč|eny
\^ýboru
sdružení
5. vo|írevizora;
6. kontro|uje
čínnost
\^ýboru
sdružení;
7. odvo|áváč|ena
\.ýborusdružení;
- pro toto rozhodnutíjenutnýsouh|asnejméně
B. rozhodujeo zrušení
a zániku sdružení
dvoutřetinové
Většinyč|enů;
jednání;
navrhnulna progřém
9. rozhodujeo otiázkách,lderé\^iborsdružení
10.pověřUieyýkonempravomocínebo
ýýkonemuÉitéčinnosti
č|ena
sdružení;
kteými se hod|ázabývat.
11.rozhoduje
o všech\.Íznamných
záležitostech,

::

,

i .
\'
'

.
'. .:

. řn. ó čhnské
volí
schůzisepořizujezápis,ten podepisujepředsedaa ověřovate|zápisu,kterého
zápisu.
je
notářského
formou
případě,
zápis
sepsan
že
To nep|atíV
schůze.
čIenská

9. vÝbor sdruženi
jsou čtyřiroky.opětovné
a funkčniobdobíč|ena-4'boru
nejménětříč|enný
Výborsdruženíje
sdruženía
místopředsedu
předsedu
sdružení,
VoIí
zvo|eníie možné.Že svéhostřáu
případě
rovnost;
jeho
v
hlas
rozhoduje
předseda
sdružení,
pottáání.u.činno.tv'ýboruřídí
hlasů.

a uvádíjedo praxe'
schůze
závěryč|enské
b. Výborsdn]ženírea|izuje
povinnosti'je
čIenemvýborumůžeb,ýtzvo|enkaždýčIen,kteÚ má sp|něnysvéč|enské
zároveňrevizorem.
čbn \.ýborunesmíb.ýt
z|eti|ýa pÍněprávnězpůsobi|ý.
a
se koná nová vo|bapředsedy,místopřed.sedy
Výborusdružení
změněve složení
d . Po každé

musíb.ýtnadpoloviďnívětšinou
schůzi,zvo|ení
póniJnitá. rato votovje konánana čIenské
zúčastněných.
je čestná,nenáleží
za ai žádnájiná fo.ma odměny neŽ
Funkce č|ena\.Íborusdružení
osvobozeníod příspěVkusdružení.

f.

je.|i přimo nebo v Zastoupení
na zák|aděpísemnép|némoct
VÝbor je usnášeníschopný,
jeho nadpo|ovični
pÝftomňa
věÉina.Zmocnit|zejen jinéhočlenaýýboÍu'

s.

Většinah|asůpřítomnýchč|enůVýboru;při
K Dlatnosliusneseníie (řeba radpo|oviční
ýýboru,nebude
o to a|espoňdva č|enové
rovnostihlasůrozhodujeh|aspředsedy'Požádají.ti
schůze.
a rozhodneo něm č|enská
o náVrhuh|asováno
schůzízánikem
č|enskou
zaniká\zdáním5e fÚnkce,odvoláním
\.ýborusdružení
FUnkceč|ena
k uvo|něni
(č|.
9.c).
Dojde-|i
podminek
Volite|nosti
clensfui'úmrtí;čkna!Ýborune5oztrátou
a io
č|ena.sdružení
dalšiho
\^,;boru
do tétofunkce
stá!"jícič|enové
funkceve vtiborukooptújí
členů
zvolených
ýboru'
ao iěanor'o,'c.l.". któmuto ioznodnutíié nutnýsouh|asvšech
schůze.
č|enské.
č|enavýboru je nejdé|edo nejb|iŽší
Ěuniini otaoti kooptovaného
shodě
y}iboru;
ke
nebo
nedojde-Ii
ňelle-|ito dodzet
ráooio"ani..i olt né"všedva č|enové
týdnŮ'
schů7idodvou
č|enskou
wo|á dosavadniV}'bor
o kóoDtovaném
č|e1ovi,
předpisy.
souladus práVními
a účetnictvív
za Vedeníevidence
VÝborodoovídá

j.

VÝbor sdruženise scházípod|epotřeby,minimá|ně'jednou/a pů|roku. schůle sVo|áVá
předstihem'Mimořáonéschů7e
pi"a.J"; ó i"il. konánívyrouuňírevizoras dostatečným
ýýboru.
jsou poiáaánypožádají.tio
to atespoi dla členové
rnioo|.u

rozhodujeo:
k. Výborsdružení
řádu a směrnici o
základníchdokumentechsdruženizejménao Volebnímřádu, organizačním
i.
hospodaření;
na změnustanov;
náVrzích
ii.
iii.

náwzích,kterémá projednatčlenskáschůze;
dalších
z jeho Placení;
příspěvků,
a o s|evácha v.fuimkách
\.ýšičlenských

člena;
a o vyloučení
přijíméní
novýchčlenů
schůze
členské
pňtomje vázáno rozhodnutím
moviým majetkemsdružení,
nak|ádání5 veškeným
vi'
rozpočtem;
neboschvá|eným
kooptacičlenav'ýboru;
vii.
schůze;q^o musínechat
kteréjinak patřído kompetenceč|enské
zá|ežitostech,
o neodkladných
Viii.
projednatč|enskou
schůzí;
dodatečně
schůze.
přenes|ač|enská
otázkách,kterédo jeho působnosti
da|ších
ix.

|. Členové
\.ýborujsou za svoučinnost
odpovědnič|enské
schůzi.
10. Revizor
a. Kontro|up|něníusneseníč|enské
schůze,kontro|uhospodaření
sdružení
a
činnostnad dodržováním
obecně závazných předpisů,srdnov a ostatních
předpisů
pťovádí
sdružení
revizor.
je z|eti|ýa
povinnosti,
b. Revizoremmůžeb,ýtzvo|enkaždýčlen'kený má sp|něnysVéč|enské
plněprávnězpůsobi|ý'
Revizornesmíb.ýtčIenem
\^i'boru.
c. Funkční
obdobírevizorajsou čtyři rolry.opětovnézvo|eníje možnénejdříVepo roční
přestévce.
d' FunkcereviŽoraje čestná,možnosta formu odměnystanovíorganizační
řád po schvá|ení
č|enskou
schůzí
e. Funkcerevizorazaniká vzdánímse funkce,odvo|áním
č|enskou
schůzí,zénikemčIensťVi
(č|.10'b).
úmrtím
neboárátoÚ podmínek
Vo|ite|nosti
i

Dojde-Iik uvo|něnífunkce
revizorasvo|áýbor sdlužení
členskou
schůzido dVoUměsíců'

g. PráVemrevizoraje účastnit
se zasedání\.ýborusdružení.
h. Výs|edkysvéčinnostipředk]ádárevizorčIenské
schůz',příp'je vhodnouformou pub|ikuje;
povinenktomu vytvořitpodmínlv.
Výborsdruženíje
11. Hosoodaření sdružení

je samostatnou
právnickou
a. sdružení
osoLtou,
způsobi|ou
m.j. nabývata v|astnitmajetek'
jehop|odů'
hospodařit
s níma užívat
b' s majetkemsdružení
hospodaří
ýýborsdružení.
Vázán je při tom rozhodnutím
č|enské
popř.rozpočtem,
pokudjej členská
schůze,
schůze
schvá|i|a'
V tom pří'aděje ýýborpovinen
před|ožit
p1nění
č|enské
schůzi
kromězpÉlyo majetkú
a hospodaření
i zpÍávu]ic
rozpočtu.
..

Příjmy sdř.tženítvoří:
příspěVky;
i' č|enské
ii.dary,grantya dotace;

iii.

přijmyp|ynoucí
z nak|ádání
s majetkem
sdružení;

příjmyzV|aínívedtejšíčinnosrisdruženi;
iV'
přÚmy.
v.ostatní
Výdajesdružení
tvořízejménav!ýdajena:
i. pořizování,
opravya údržbu
majetku
sdruženi
ii.organizaci
akcísdružení;
iii,

zabezpečení
a pojištění
majetkusdružení
a jeho č|énů;
schvá|enou
činnost
sdružení;

pos|áním
v.ostatn
íčinnosti
souvisejícís
sdÍužení;
vi.

odměnaza |ektoÍskou
a instruktorskou
činnoď'

je vyrovnanost
přÚmů
zásadouhospodařen
ísdružení
a uýdajů.
Nenili možnotuto zásadudodržet'a výdajeby přítommělypřekročitpiíimyo ýícenež2so/o

l

yýborpovineň
prostředků
disponibilních
finančních
neboo 10%hodnotymajetkusdruženíje
k takovému
vydánízaiistitrozhodnutí
č|enské
schůze.

12' zřušénísdřužení
pod'eč|'8.|.8.Ta vtom případěrozhoduje
rozhoduje
a. o zrušení
sdružení
členská
schůze
o
jmenování
jakým
způsobu
majetkového
vypořádání,
|ikvídátora
a jeho odměněa způsobu,
budena|oženo
s |ikvidačním
zůstatkem.
13. Platnost stanov

jedná
přijatoalespoňdesetč|enů,
a. od za|ožení
sdružení
do okamžiku,
nežbudezá č]ena
yýbor.Ten p|nífunkcia má všechna
jménem
př[cravný
právaa povinnosti
sdružení
\^ýboru
pod|etěchtostanov.
sdružení
b. Přípravný
ýýborsvo|áprvníč|enskou
schůzido měsícepot4 co bÚde přijátoalespoňdeset
pakzvo|í
prvnívýbor
č|enů.
Tatočlenská
schůze
sdružení.

