
Stanovy spolku

Klub na Kutinách'"U Trempů", spolek

I.

základní ustanovení

1, Spolek Klub na Kutinách "Lr Trempů", spolek (dáie jen ,,Spolek") je samostatným,
neziskovým. nepolitíckým.a dobrovolným svazkem členů, ktery rozvíií svou činnost na
demokratických principech v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky a
těmito stanovami. Fyzické i právnické osoby se stávají člen;. Spolku na základě sr,é

svobodné r,ůle,
Z, Posláním Spolku je přispívat vlastní činností k dosahoviání obecného b}aha a být tak

veřejně prospěšnlm ve smyslu příslušných ustanoveni zákona č. 89l?a12 Sb..
občanského zákoníku,

3. Nazev Spolku je Klub na Kutinách "U Trempů'o, spolek
4. Sídlem Spolku je Kuřimská Nová Ves

n.
Účel Spott<u

1, Spolek sdružuje aktivní trempy a příznivce trempink-u a výváří po<lmínky pro aktivní
turistickou činnost a pro spolupráci sjinými trempskýrni organizacemi vL\eské
republice i v mezinaroclnim měřítku,

2. Spolek a jeho členové reprezentuje český trempink v domácích i mezinárodních
organizacích.

3. Spotek usiluje o rozvoj, propagaci a posílení postavení trempinku v České republice.

1,

ilI.
Hlavní činnost Spolku

Hla\mí činností Spolku je soubor čirrrrosti pŤímo naplňujících účel Spolku, veře.jně
prospěšná činnost v oblasti trempinku.
Cinnost Spolku snrěřuje k naplnění účelu popsaného v č1. il. těchto stanov, jako
společný zájem členů Spolku a tento je naplňován zejména prostřednictvím těchto
činnosti Spoiku:
2,1. vy-tváření všestranného turistického programu, podporovaného jako celaživotní

aktivit4 včetně mezinarodních turistick}ch aktivit;
2.?. vfivaření organizačních a rnetodických podmínek pro bezpečný a volný pohyb v

přírodě;
2.3. ochrana pŤirody a krajiny;
2.4. vytváření podmínek pro aktivní turistickou činnost všech občanů. včetně

seniorú, rodin, děti, mládeže a zdravotně postižený,ch;
?..5, zastrrpuje zájmy trernpinku a záimy svých členů v jednání se státními orgány a

jinými organizacemi;
2.6. podílí se na získáváni ťrnančních prostředků a materiá]ních prostředků

k zajištění své činnosti a k částečnému zajištění prostředků na činnost pto členy
Spolku;

2.7. podpora rozvoje trempinku;
2.8. pořádáni a organizováni společenských akcí;

2"



2.

4.

l.

2.9. propagace a inedializace trempirrku jako čirrnosti poznávací, výukor,é i sportovní
pro nej širší veřej nost;

2.10. Spolek pečuje o rozvoj všech drulrů turtstiky jako např. pěší, lyžaŤská, vodácká,
cykloturistika, v_ysokohorská turistika, mototuristika, speleofuristika, turistika na
koni, turistika zdravotně postiženýclr, rociiirná turistika. turistika dětí a mládeže a
další a věnuje pozomost všem pohybovým aktivitám v přírodě;

2.11. Spolek pracuje s dětmi a mládeží a dbá o jejich všestranný rozvoi, Děti a mládež
jsou organizovžny spolu s dospělými;

2.12. Spoiek může budovat, provozovat a udržovat pro své členy síť turistického
ubl,tování a jiné prwky ttrristické infrastruktury;

2.13, Spolek je založen na dobrovolné práci svých členů a jen v nezbytném rozsahu
na efektivní profesionalní práci a hradí nezbltrré náklady spo_iené s dobrovolnou
činností:

ž.l4. vydáváni vnitřních předpisů,

Iv.
Vettlejši činnost a hospodaření Spolku

Yedlejší činností §polku může být nepravidelná hospodařská činnost spočír,ající
v droLrném podnikaní nebo jiné clrobné výdělečné čirrrrosti, která směřuje k podpoře
hlavní činnosti Spolku nebo v hospodárném využití spolkového majetkrr.

Maietek Spolku je tvoŤen zejména z příspěvků členů Spolku. Majetek Spolku dále tvoří
dotace, sponzorské dary, dar,v od členů §polku případně dary od jiných fyzických nebo
právnických osob.jakož i dalši finančni prostředky zjiných zdrojů.
Prostředky Spolek vynakládá výhradně na ťrkony spojené s hlavní činností a účelem
Spolku.
Spclek může zakládat dalši právnické asoby s právní osobnosti. Zaklaclatelské prár,ní
dokumenty takoqich prár,nických osob stejně jako jejich z*Iožent podléhaji schválení
ze strany předsedy Spolku,

Y.
Čtenství ve Spolku

1. Člerry Spoiku se mohou stat tyzické osoby, občané České reprrbliky i cizinci. l\Ta

členství není právní nárok.
2. Členové Spolku neruči za jeho dluhy,
3. Čienství fuzických osob je individuálni členství (dáte jen .,Individuální čleť')
4. Sportovní členství ve Spolku může vzniknout za předpokladu, že příslušný jednotlivec

má zájem aktivně se účastnit trempinkových a turistických aktivit a b}t tak zapojen do
činnosti Spolku.

5. Individuálni členství může bý uděleno na základě rozhodnutí předsedy Spolku
takovérnu jednotiivci, který je zapojen do činnosti Spolku, ale neúčastní se jako tremp
činností pořádaných Spolkem.

6, Spolek nevede seznafi1 svých členů.
7, O přijetí člena rozhoduje předseda na áklaďě písemné přihlášky, ve které uchazcč o

čienství yl,iádří souhlas se stanovami a ostatními předpis1, Spolku. Přihláška uchazeče
mladšího 15 let musí obsahovat také podpis jednoho z jeho zákonných zástupců.

8. Sportovrť i inclividuáiní členství vzniká rozhodnutim předsedy o přijetí za člena.
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11.

O vzniku, změně či zániku členství, o r^ýši členských příspěvků, jejich splatnost a
povinnosti jednotlirých druhů členů platit členské příspěvky, stejně jako o dalších
dílčích podmínkách č}enství je oprávněn rozhodovat předseda Spolku.
Členská schůze Spolku může udělit čestné členství §zickým osobám. které přispěly
k všestramému rozvoji Spolku.
čestní členové spolku mají steiná práva a stejné povinnosti jako ostatní členové spolkr_r

\irjma práva hlasovat na členské schůzi a voiit do orgánů §polku a povinnosti platit
stanovené přispěvky a další finanční povinnosti vvplýr,ající z rozhodnutí orgánů spolku.
smluv a vnitiních předpisů spolku. Čestní členové se mohou účastnit zasedání členské
schůze i zasedárrí jiných orgánů spolku s hlasem poradním.
Organy spoikr.r tnohou vnitr=ními předpisy rozšíňt práva a povinnosti čienů, a to v
souladu se stanovami, právnim řádem České republiky. Při ukládání povinností členům
spolku dbají orgány spolku zejména na to, aby jini nez-asahovaiy v nepřirněřeném
rozsahu do legitimních subjektivních zájmů jednotlivých členů a spolku jako celku.
Clenství ve Spolku zaniká:
10.1. lryloučením,
10,2, písemným projevem l,Lrle o vystoupení,
10.3. nezaplacením členskóho příspěvku ani v dodatečné přinrěřené lhůtě určené

v písernné výzvě k zaplaceni, ačkoli by1 člen na tento násled"ek ve qfzvě
upozorněn,

10.4, úmfiím člena,
10.5. ánikem Spoiku.

Zánik členstvi vystoupením tastává dnem doručeni písemného oznámení člena o
r-y-stou pen í ze Spolku.

l5, Zanik členství nezaplaceníin členského příspěvku v dodatečné přiměřené lhťrtě rrrčené
v písemné výzvě k zaplacení. ve které byl člen zároveň na tento následek upozorněn,
nastává posleclním dnem této lhůqv.

Iv.
Vyloučení člena ze Spolku

l, Členstvi ve Spolku zaniká okamžikern rozhodnutí předsedy Spolku o r.yloučení.
2. Důvody pro vyloučení čIena ze Spolku jsou:

a. dlouhoclobá nečinnost člena,
b. hrubé poškozování dobré por.ěsti Spolku,
c. opakované neplněni členských povinností podle stanov a intemích předpisů §polku.

resp. podle zákona,
d. ohr*žování nebo maření plnění cílů Spolku.

3. Za dlouhodobou nečinnost se považuje nečinnost přesahující 1 rok, přičemž za
nečinnost se povťuje zejména neúčast na jednáni orgánů Spolku a jejich hlasování,

4. Pokud došlo k zániku členství ve Spolku r,yloučením člena Sprrlku, nemá b;fi,alý čten
Spolku právo na vtácení, ani částečné, členského přispěvku, kterýjiž byl uhrazen.

5, Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozlrodnutí předsedy v písemné
formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala členská schůze Spolku.
Členská schůze zruši rozhodnutí přeclsedy, odporuje-ii vyloučení zákonu nebo těmto
stanovám.

14.



v.
Práva a povinnosti členů

1. Členové Spolku mají zejména právc:
1.1. podílet se die sv_vch osobních schopností na činnosti Spolku,
1,2, účastnit se spoťtovních a dalších aktivit §polku a vlužívat k totnu sportovní a další

zaŤizerú Spolku.
1.3. hlasovat na členské schůzi,
1.4, navrhovat své zástupce do orgánů Spolkq
1.5. volit a být voleni do orgánů Spolku za předpakiadu plné sr,éprávnosti,
1.6, obracet se na orgány Spolku se svými podněty, návrhy a připonrinkami,

2. Členové Spolku jsou povinni zejména:
2.1. dodržovat stanovy a vnitřní předpisy Spolku, řídit se rozhodnutími členské schůze a

dalších orgánů Spolku,
2.2. aktivně se podílet na práci a rozvoji Spolku,
2.3. aktivně se podílet na spofiovních a dalších činnostech Spolku a vynakládat maximální

úsilí k naplňování účelu Spolku,
2.4. doóržovaí kázeň, zásady demokratické morálky a respektovat vzájemnou úctu a

důstojnost mezi členy Spolku,
2.5. usilovat o dobré jméno Spolku a šetřit a chránit majetek. který slouží k zabezpečení

Spolkové činnosti,
2.6. řádně platit stanovené příspěvky a další finanční povirurosti v"vplývaiící z rozhodnrrtí

_ orgánů Spolku, smluv a vnitřních předpisů Spolku.
3. Cestní členové Spolku maji stejná práva a stejné povinnosti jako ostatni členové Spolku

vyjma práva hlasovat na členské schuzi a volit do orgánů Spolku a povirrnosti platit
stanovené pŤíspěvky a další finanční povinnosti vlplýwajicí z rozhodnutí orgánů Spolku,
smluv a r.nitřních předpisů Spolku, Čestní členové se mohrru účastnit zasedání čienské
schůze i zasedání jiných orgánů Spolku s hlasenr poradním.

4. Orgriny Spolku mohou vnitřními předpisy rozšířit ptáva a povirrrrosti členů. a to v souladu
se stanovami a právním řádem České republiky. Při ukládání povinrrosti členům Spolku
dbaji orgány Spolku zejména na to, aby jimi nezasahovaly v nepřiměřeném rozsahu do
legitimních subjektivnich zájmů jednotiivých členů a Spolku jako celku.

vI.
Orgány §polku

1. Orgány Spolkujsou:
2. PŤedseda,
3. Členská schůze.

vII.
členská schůze

1, Členskou schůzi svolává pŤedseda Spolktr nejméně .jednou za rak, Den, místo konání a
ploglam zasedáni oznámí předseda Spolku členům q.věšením pozvánky na nástěnce
klubu Spolku nejméně ťi týdny před termínem člerrské schůze.

?. Pozvánka na členskou schůzi musí obsahovat místo, čas a program jednáni členské
schůze.

3. Členskou schůzi řidí předseda Spolku, případně jiný člen předsednictva pověřený
předsedou.



4. Clenská schůze je usnášeníschopná za účasti nejméně 30 % všech svéprávných členů
§polku, K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů s hlasem
rozhodujícim.

5. Učastníkem členské schůze s hlasem rozhodujícím je každý člen Spolku, ktery je v clen
konání členské schůze plrrě svéprávný.

6. Vyhotovení zápisu zjednání členské schůze zajišťuje předseda Spolku.
7. Clenská schťrze rozhoduje o těchto záležitostech:
7.1. volí předsedu Spolku-
7,2. uděluje čestné členství §zickým osobám, které přispěly k všestrannému rozvoji

Spolku,
Jestliže o to pŤedseda písemně požádá alespoň 1/3 svéprávných členů Spolku nebo o
1om roáodne předseda Spolku, mťrže být svolána mimořádná členská schťtze. Předseda
Spolku svolá mimořádnou členskou schůzi do jednoho měsíce poté, kdy nastala alespoň
jedna ze skutečností uvedených v předchozí r,ětě. Mimořádná členská schůzs je
oprár,něna rozhodovat o všech záležitostech spadajících do působnosti členské schůze.
Není-li s to v}.konál,at předseda působnost po dobu delši než jeden měsíc, může
alespoň pětina členů spolku svolat shromáždění všech členů spolku; na shromáždění
piechází působnost nejvyššího orgánu spolku.

vilI.
Předseda

1. Předseda je statutárním a zároveň nejvyšším orgánem Spolku. kteqi řirlí činnost Spolku
v souladu se zákonem a těmito stanovalni.

2. Předsedu Spolku volí členská schůze na tirnkční období 5 let.
3. Mandát předsedy zaníká:

3.1. uplynutím období, na nějž b,vl zvolen,
3.2. vzdáním se mandátu,
3.3. odvoláním členskou schůzí,
3.4, úmrtím.

4. Předseda Spolku schvaluje stanovy Spolku, jejich doplnění a změny.
5. Předseda Spolku schvaluje r,}sledek hospodaření Spolku za předclrozí účetní období.
6. Předseda Spolku schvaluje návrh hospodařeru Spolku pro nadcházející účetní období.
7. Předseda Spolku rozhoduje o výši členského a jiných finančních přispěvků členů

Spolku a o jejich splatnosti. v oclůvodněných případech může členská schůze ithradu
členskóho či jiného finančního pr*íspěvku členovi prominout.

8. Předseda Spolku rozhoduje o zrušení Spolkrr a jeho likvidaci-
9. Předsedovi náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rcrzhodnutí orgánu

veřejné moci nesvěří jinému orgánu Spolku.

Ix.
Likvidace

V případě zrušení Spolku s likvidací jmenttje likvidátora předseda Spoiku. Likvidátor naloži
s likvidačním zůstatkem v souladu s rozhodnutím př"edsedy Spotku.

8.
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