STANOVY
Turisticko – tábornického oddílu dětí a mládeže SRUB

1.
1.1.
1.2.

NÁZEV SPOLKU
Název: Turisticko - tábornický oddíl dětí a mládeže SRUB, z.s.
Obecně užívaná zkratka: TTO SRUB

2.
2.1.
2.2.

2.4.

CÍL ČINNOSTI SPOLKU
TTO SRUB je dobrovolný, samostatný a nezávislý spolek dětí, mládeže a dospělých.
Předmětem hlavní činnosti TTO SRUB je organizování volnočasových aktivit pro děti a mládež. TTO SRUB
se snaží nabídnout dětem a mládeži zajímavou alternativu trávení volného času, a tak předcházet kriminalitě
mládeže.
V rámci své hlavní činnosti TTO SRUB organizuje pro děti a mládež pravidelnou schůzkovou činnost
v oddílech a zájmových klubech, víkendové a krátkodobé akce, poznávací výlety a dětské tábory.
TTO SRUB organizuje akce jak pro vlastní členy, tak pro neorganizované děti a mládež.

3.
3.1.
3.2.

PŮSOBNOST A SÍDLO
TTO SRUB uskutečňuje svou činnost na území České republiky.
Sídlem spolku je Praha 4, Nuselská 1496/66.

4.
4.1.

ČLENSTVÍ
Členem se může stát každý, kdo pobývá na území České republiky v souladu se zákonem a souhlasí se
Stanovami a posláním TTO SRUB.
Členství vzniká odevzdáním závazné přihlášky, zaplacením členského příspěvku a registrací výborem TTO
SRUB
Členství trvá po dobu registrace. Členové se registrují vždy na jeden kalendářní rok (na ten rok ve kterém
byla provedena registrace výborem TTO SRUB). Zaplacením členského příspěvku na další rok se členství
(registrace) automaticky prodlužuje vždy o jeden kalendářní rok. Výši a splatnost členského příspěvku určuje
výbor TTO SRUB.
Členství zaniká
a) vystoupením člena ze spolku,
b) ukončením registrace výborem TTO SRUB,
c) uplynutím doby registrace, pokud registrace není prodloužena dle bodu 4.3.,
d) smrtí člena,
e) ukončením činnosti spolku.
Evidence členů je neveřejná a je zpřístupněna k nahlédnutí členům spolku a orgánům veřejné moci, pokud
takovéto zpřístupnění bude vyžadováno v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zápis do evidence a
výmaz z evidence členů provádí výbor TTO SRUB.

2.3.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

5.
5.1.

5.2.

6.

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA SPOLKU
Člen má právo:
a) volit, navrhovat a sám kandidovat do volených funkcí TTO SRUB, je-li členem starším 18 let,
b) využívat výhod spolku,
c) účastnit se aktivně činnosti TTO SRUB,
d) účastnit se jednání členské schůze,
e) obracet se na orgány TTO SRUB s podněty a stížnostmi a žádat o vyjádření,
f) spolek hmotně podporovat,
g) po vyrovnání finančních a smluvních závazků vystoupit ze spolku.
Člen má povinnost:
a) dodržovat stanovy a vnitřní předpisy TTO SRUB,
b) uskutečňovat cíle a poslání TTO SRUB,
c) hájit dobré jméno TTO SRUB,
d) aktivně se účastnit činnosti TTO SRUB,
e) platit členské příspěvky,
f) svědomitě vykonávat přijaté funkce,
g) oznamovat změny údajů vedených v seznamu členů, a to do 15 dnů ode dne, kdy takové změny
nastanou.
ORGÁNY SPOLKU
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a) Členská schůze
b) Výbor
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.
6.1.8.

Členská schůze
Členská schůze je nejvyšším orgánem TTO SRUB.
Členskou schůzi tvoří všichni registrovaní členové starší 18 let.
Členskou schůzi svolává výbor podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výbor svolá členskou schůzi
vždy, když o to požádá nejméně třetina členů starších 18 let.
Členské schůzi přísluší právo zejména:
a) rozhodovat o změnách Stanov TTO SRUB,
b) volit v přímých volbách předsedu (zastupuje TTO SRUB navenek a je jeho statutárním zástupcem),
c) volit v přímých volbách členy výboru (jednoho až dva místopředsedy, hospodáře, popř. revizora),
d) schvalovat hospodaření spolku,
e) rozhodnout o zrušení TTO SRUB
Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se dostaví alespoň polovina členů s hlasovacím právem nebo
jejich zástupců vybavených písemnou plnou mocí. Nesejde-li se potřebný počet členů po uplynutí jedné
hodiny od stanoveného počátku členské schůze, může se členská schůze platně usnášet za jakéhokoliv
počtu přítomných členů.
K platnosti usnesení členské schůze je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. Rozhodnutí o
změně Stanov a o zrušení TTO SRUB je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny přítomných členů
TTO SRUB.
Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
O jednání členské schůze musí být pořízen zápis obsahující průběh jednání a přijatá rozhodnutí. Zápis
podepisuje předseda, místopředseda a členskou schůzí zvolený zapisovatel.

6.2. Výbor
6.2.1. Výbor v době mezi členskými schůzemi vykonává řídící funkci - výkonný orgán. Výbor má 3-5 členů volených
členskou schůzí. Předsedu, jednoho až dva místopředsedy, hospodáře, popř. revizora.
6.2.2. Předseda zastupuje TTO SRUB navenek a je jeho statutárním zástupcem. Jedná jménem TTO SRUB a
rozhoduje o běžných záležitostech spolku. Rozsah pravomocí předsedy stanoví výbor.
6.2.3. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
6.2.4. K platnosti usnesení výboru je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů výboru. Při rovnosti
hlasů je rozhodující hlas předsedy.
6.2.5. Výbor svolává předseda, nejméně 4x ročně.
6.2.6. Volební období členů výboru trvá maximálně 5 let.
6.2.7. Výbor
a) koordinuje činnost TTO SRUB,
b) svolává členskou schůzi,
c) zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze,
d) vydává vnitřní předpisy spolku (účetní, výchovné, bezpečnostní, administrativní)
d) rozhoduje o přijetí (registraci) člena spolku.
7.
7.1.

7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.
8.3.

HOSPODAŘENÍ
Příjmem TTO SRUB jsou zejména:
a) členské příspěvky
b) výnosy z činností dle Stanov (např. účastnické poplatky a vybrané vstupné)
c) dary od fyzických a právnických osob
d) půjčky, úvěry a úroky z vkladů
e) dotace a granty
Výdajem TTO SRUB mohou být náklady spojené z činnostmi dle Stanov, bod č.2.
TTO SRUB hospodaří s finančními prostředky, movitým i nemovitým majetkem.
ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLKU
T.T.O. SRUB se zrušuje likvidací dnem uvedeným v rozhodnutí členské schůze o zrušení TTO SRUB, jinak
dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato.
Likvidátora jmenuje členská schůze.
Skončí-li likvidace po vyrovnání všech pohledávek a závazků majetkovým zůstatkem, rozdělí jej likvidátor
mezi členy TTO SRUB dle následujícího klíče:
Za každý funkční rok (a to i započatý), kdy vykonával člen funkci, získává příslušný počet bodů
a) předseda, statutární zástupce = 8 bodů,
b) člen výboru (místopředseda, revizor, hospodář) = 4 body,
c) vedoucí oddílu, klubu, oboru = 2 body,
d) člen = 1 bod.
Při dodržení těchto podmínek:
a) majetkový zůstatek bude rozdělen mezi registrované členy starší 18 let (k datu zrušení TTO SRUB)
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b) při kumulaci funkcí se započítává vždy jen jedna funkce v jednom roce, a to ta s větší bodovou
hodnotou,
c) bodový výpočet se počítá od doby dovršení 18 roku člena,
d) bodový výpočet se počítá od doby vzniku TTO SRUB (20.7.1986),
e) mezi celkový počet bodů je rozdělen celkový zůstatek.
V Praze dne 1.dubna 2014
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