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STANOVY 

občanského sdružení 

Vatra Boskovice o. s. 

 

čl. I 

Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 

1) Název sdružení: „Vatra Boskovice o. s.” (dále jen ”sdružení”); 

 

2) Sídlo sdružení: Květná 1580/40, 68001 Boskovice; 

 

3) Sdružení působí v údolí řeky Březné, kraj Olomoucký a v okresu Blansko; 

 

4)  Sdružení se nečlení na organizační jednotky; 

 

5) Sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb., které chce 

být nestátní neziskovou organizací dětí a mládeže. 
 

 

čl. II 

Cíle činnosti 

 Vatra Boskovice je dobrovolným, zájmovým sdružením dětí, mládeže a 

dospělých, jejichž společným zájmem je zálesáctví, turistika, sport, poznávání a 

ochrana životního prostředí, přírody a krajiny a rozvíjení pozitivních vlastností a 

dovedností člověka. 
 

 

čl. III 

Formy činnosti 

1) Hlavními činnostmi sdružení jsou pravidelné týdenní schůzky, nepravidelné 

výlety a výpravy, letní tábory a další akce pořádané pro členy i veřejnost. 

 

2) Dalšími činnostmi sdružení jsou účast ve správních i jiných řízeních, ve kterých 

mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody v působnosti sdružení, osvětová činnost, 

tvorba prostředí a zařízení určených pro zotavovací akce pro děti a nájem těchto 

zařízení. 

 

3) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze. 
 

 

čl. IV 

Členství ve sdružení 

1) Členem sdružení se může stát osoba starší 6 let se zájmem o tábornictví a 

přírodu. 
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2) Členství vzniká po podání přihlášky a registraci výborem sdružení.  Pro přijetí 

člena je potřeba prostý souhlas výboru sdružení. 

 

3) Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti 

přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze 

strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru. 

 

4) Členství zaniká  

— doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení, 

— rozhodnutím členské schůze o vyloučení, 

— zánikem sdružení, 

— úmrtím. 

 

5) Člen má právo 

— účastnit se činností sdružení a být o těchto činnostech informován, jakož i o 

činnosti a termínech konání členské schůze a výboru sdružení, 

— předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení, 

— podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení. 

Členové starší 15 let mají právo být řádnými účastníky členské schůze. 

Členové starší 18 let mají právo být voleni do výboru sdružení. 

 

6) Člen má povinnost 

— dodržovat tyto stanovy,  

— respektovat rozhodnutí členské schůze a výboru, 

— platit roční členské příspěvky, jejichž výši určí členská schůze, 

— a jednat v souladu s cíli sdružení. 

Členové starší 15 let mají povinnost aktivně se podílet na práci sdružení tak, jak se 

dohodnou na členské schůzi. Obvykle to znamená 200 hodin práce ročně při vedení 

dětí, tvorbě prostředí a zařízení určených pro činnost sdružení, nebo jiných aktivitách 

sdružení, které vyplývají z forem činností sdružení. 

 

 

čl. V 

Orgány sdružení 

 Orgány sdružení jsou: 

— členská schůze, 

— výbor a předseda sdružení, 

— revizor sdružení. 

 

 

čl. VI 

Členská schůze 

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou 

ročně. 
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2) Členskou schůzi svolává výbor sdružení prostřednictvím e-mailových schránek 

členů sdružení a zveřejněním oznámení o konání a programu na internetových 

stránkách sdružení s předstihem nejméně 14 dní. Členská schůze je usnášeníschopná, 

je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení starších 15 let; nesejde-li se 

usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce, 

ale ne dříve než za 5 dnů, náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez 

ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro 

přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny řádných účastníků členské 

schůze, pokud tyto stanovy neurčí jinak. 

 

3) Členskou schůzi svolá výbor sdružení také, požádá-li o to 1/3 členů sdružení 

starších 15 let 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 souhlas dvou třetin řádných účastníků členské schůze, 

— volí výbor sdružení a revizora, 

— schvaluje plán činnosti a hospodaření na další období, zprávu o činnosti 

a hospodaření za minulé období a revizní zprávu, 

— rozhoduje o vyloučení člena, 

— určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období. 

 

 

čl. VII 

Výbor a předseda sdružení, 

jednání jménem sdružení 

1) Výbor sdružení je tříčlenný, jeho funkčním obdobím je jeden rok. Ze svého 

středu volí předsedu sdružení. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho 

hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů. 

 

2) Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze 

výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení. Výbor sdružení 

— přijímá nové členy sdružení, 

— na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení, 

— připravuje plán činnosti a hospodaření na další období, zprávu o činnosti 

a hospodaření za minulé období a případné změny stanov. 

 

3) Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení; jménem sdružení dále 

jednají předsedou písemně pověření členové sdružení starší 18 let. Tyto osoby jednají 

jménem sdružení samostatně a jsou oprávněny uzavírat a vypovídat veškeré smlouvy 

sdružení. 
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čl. VIII 

Revizor sdružení 

1) Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí 

členské schůze; jeho funkčním obdobím je jeden rok. 

 

2) Připravuje roční revizní zprávu, ve které vyhodnotí všechny kontrolované 

činnosti sdružení. Zprávu předkládá členské schůzi.. 

 

 

čl. IX 

Zásady hospodaření 

1) Sdružení je neziskovou organizací. Příjmy tvoří  

—  členské příspěvky, 

—  dary, 

—  dotace, 

—  nájem zařízení a nebytových prostor a 

— příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení.  

Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s fyzickou i právnickou osobou pro 

zajištění svých aktivit. 

 

2)  Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu 

s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.  

 

 

čl. X 

Okolnosti zániku sdružení 

1)  Záměr zániku a likvidaci sdružení musí být součástí oznámení o konání členské 

schůze. 

2)  Sdružení zaniká, pokud se pro jeho zánik vysloví alespoň dvoutřetinová většina 

řádných účastníků členské schůze sdružení a zároveň je členskou schůzí určena 

pětičlenná likvidační komise, která v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

rozhodne o majetku organizace. 

 

 

čl. XI 

Závěrečná ustanovení 

1)  Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní 

předpisy. 

2)  Tyto stanovy byly přijaty členskou schůzí Vatry Boskovice o. s. v Boskovicích 

10. 3. 2013. 


