Registrace provgd€ng

'

2) Sídlo sdruŽenÍje na AlŠově ulici 57219, Jeseník
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3) Soruzent
4) Charakter

sdruŽení- sdruŽeníje občanskésdruŽení, zaloŽené podle zákona ě' 83l199o

nbmŽ se sdruŽujÍ lidé zaměření na lezení, horolezectví a

speleoalpinismus.
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čl. ll

Cí!e činnosti

Cíle sdruŽeníjsou:

- sdruŽování lidÍs aktivním zájmem o lezenÍ, horolezectví, speleoalpinismus

- údrŽba stávajícího fixního jiŠtěnív blízkémokolí, případně jeho výměna za nové a bezpečnějŠí
zajiŠtění
- udrŽování tradice místníholezení
- dodrŽování etiky dle platných pravidel Českéhohorolezeckého svazu
- průběŽná školení v otázkách zdravovědy a bezpečnéhozajiŠt'ovánÍ cest
- snaha o prováděnívýstupu' které mohou posunout kvality jednotlivých členůna dalŠÍúroveň
- výzkum jeskyní u nás i v zahraniČÍ

čl. lll
Náplň činnosti
1) Náp|ň Činnosti musí odpovídat cílůmsdruŽenÍ.

čl. lV
Členstvíve sdruŽení
1) Členem sdruŽení můŽe být jen fyzická osoba (starŠí1B let).

2) PřihláŠku ke členstvípřijímá členská schůze sdruŽení Pro přijetí člena je potřeba prostý souhlas

členskéschůze.

3) Zakládajícím členem sdruŽeníje fyzická osoba, která se Úcastní činnosti přípravnéhovýboru a prot|
jejímuŽ členstvínebyly Vzneseny odůvodněnénámitky ze strany ostatních osob účastnícíchse
Činnosti přípravného výboru.

4)Členstvízaniká

- doručenímpísemného oznámení člena o vystoupenÍ výboru sdruŽení;

rozhodnutím členskéschůze o vyloučení;
- nezaplacením členských přÍspěvků ve dvou po sobě následujících letech;
_

_

úmrtíčlenasdruŽení,

_

zánikem sdruŽení

5)Člen má právo

- účastnitse činnosti sdruŽení a jeho orgánů a být o této činnosti informován,
_ úČastnitse členskéschůze, volit orgány sdruŽení a být do nich volen;
_

předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdruŽení;

- podílet se na stanovování cÍlůa forem činnosti sdruŽení;
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6) Člen má povinnost
- dodrŽovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cÍly sdruŽení;
- platit člensképříspěvky
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7) Člensképříspěvky jsou stanoveny Ve výši 100,-Kč na kalendářní rok
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čl. V
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orgány sdruŽeni
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orgány sdruŽeníjsou:
- členská schůze
- Výbor a předseda sdruŽení
- revizor sdruŽenÍ

čl. Vl
1)

Členská schůze je nejvyššímorgánem
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nejméně jednou ročně;

2) Členskou schůzi svoláVá výbor sdruŽení. Členská schůze je usnáŠeníschopná,je-li přítomna

alespoň polovina členůsdruŽení; nesejde-lí se usnáŠeníschopná členská schůze, svo|á výbor
sdruŽenínejpozdějido jednoho měsíce (ale ne dříve neŽ za 5 dnů) náhradníČlenskou schůz|, tato je
usnáŠeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.Členská schůze přijímá rozhodnutí
hlasováním; pro přijetí rozhodnutíje potřeba souhlas nadpoloviČnívětŠinypřítomných členů,pokud
tyto stanovy neurčíjinak.
3) Členskou schůzi svolá výbor sdruŽení také poŽádá-li o to 1/3 ČlenůsdruŽení a to ve lhůtě do
jednoho měsÍce, není-li v Žádosti uvedena lhůta pozdějŠí.

4) Členská schůze
_ schvaluje Stanovy sdruŽení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdruŽení; pro přijetÍ těchto rozhodnutí
je potřeba 2/3 větŠinyvŠech č|enůsdruŽení
- volí výbor sdruŽení a revizora
- schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodařeníza minulé období a revizní zprávu',
- přijímá nové Č|eny a rozhoduje o vyloučeníčlena;
- určuje formy a konkretizaci činnosti pro dalšíobdobí;
_ stanovuje výŠičlenských příspěvků;
ěl. Vll
Výbor a předseda sdruŽení, jednáníjménem sdruŽení
1) Výbor sdruŽení je třÍčlennýjeho funkčnímobdobÍm je čtyři roky. Ze svého středu volí předsedu
sdruŽenía pokladníka. Činnost výboru sdruŽení řÍdÍ předseda sdruŽení, jeho hlas rozhoduje v případě

rovnosti hlasů.

2) Výbor sdruŽení řídÍsdruŽení v období mezi členskými schůzemi' Schůze výboru sdruŽeníje volně

přístupná členůmsdruŽení. Výbor sdruŽení

- na nejbliŽŠíschůzi projedná věc, poŽádá-li o to člen sdruŽení;
- připravuje zprávu o činnostiza minulé období, návrh rozpoČtu na dalŠíobdobÍ,přÍpadné změny
stanov, návrh cílůdalšíČinnosti;
3) Předseda sdruŽenÍje statutárním orgánem sdruŽenÍ; jménem sdruŽení dále jednajÍ předsedou

písemně pověření členovésdruŽení. Tyto osoby jednajíjménem sdruŽení samostatně. V
hospodářských věcech jedná jménem sdruŽení samostatně také pokladník sdruŽení' osoby
oprávněné jednat jménem sdruŽenÍ mohou udělit plnou moc k zastupování dalšíosobě.
čl. Vlll
Revizor sdruŽeni

1) Kontroluje činnost sdruŽenÍ, především jeho hospodaření a plněnÍ rozhodnutÍ členskéschůze; jeho
funkčnímobdobím jsou čtyři roky;
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2) Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výročnízprávu;

ěl. lx
Zásady hospodaření

SdruŽeníje neziskovou organizací' Případné přUmy budou tvořit dary, dotace a granty a ouYoirj.íl-.-pouŽívány na činnost sdruŽení. Da|šími přUmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli
sdruŽení (publikování, sluŽby). SdruŽení můŽe uzavřÍt smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro
'1)

finančnízajiŠtěnísvých aktivit.

2) Výdaje sdruŽeníjsou zaměřeny na uskutečňovánícílůsdruŽení v souladu s formami činnostípodle

těchto stanov a rozpočtem sdruŽení'

ěl. X
okolnosti zániku sdruŽení

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutÍčlenské
schůze neziskové právnické osobě, jejíŽ cíle jsou blÍzkécílůmsdruŽení'
V Jeseníku dne 7.7.2009

