Stanovy
Čl. 1: Název a sídlo
Název: První pěší.cz
(Dále jen „sdružení“)
Sídlo: Jana Ziky 1734, Tachov 347 01

Čl. 2: Statut sdružení
Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Sdružení je
právnickou osobou.

Čl. 3: Cíl činnosti sdružení
Cílem sdružení je pořádání společných a společenských turistických, sportovních a kulturní akcí, na
kterých se členové sdružení budou snažit získávat a dále předávat poznatky z cest do zahraničí a
z cest po České republice, z poznávání jiných kultur a lidí. Prostřednictvím autentických sdělení a
zážitků chce sdružení ukázat zejména mladým lidem, jak umělé jsou každodenní mediální sdělení a
jak neoprávněné jsou předsudky vůči jiným kulturám, národnostem a lidem. Sdružení chce dále
pěstovat touhu poznávat a objevovat na vlastní kůži, nikoliv zprostředkovaně a zkresleně.
Sdružení se bude snažit poskytovat svým členům zázemí a pomoc při provozování aktivit, které
budou korespondovat s cíli činnosti sdružení. Mezi takové aktivity lze počítat např. následující:








Zahraniční expedice
Dálkové pochody
Víkendové pobyty v přírodě
Přednášky s cestopisnou tématikou a tématikou pobytu v přírodě
Společenské akce
Sportovní akce
Publikační činnost

Dále chce sdružení fungovat jako platforma, jejíž pomocí bude umožněno setkávání různých kultur,
národností, profesí, věkových skupin a náboženství, které k sobě mají jinak třeba daleko, nebo je
jejich setkání obtížné.
Sdružení bude dále prezentovat své zkušenosti a poznatky nabyté osobními zkušenostmi jeho členů a
bude tak informovat ostatní občany o možnostech cestování, aktivního trávení volného času a
poznávání a objevování obecně.
Sdružení chce za tímto účelem usilovat o:



aktivnější trávení volného času
opravdovější, nezprostředkované a nezaujaté poznávání





rozbourávání stereotypů
rozbourávání xenofobních představ
rozvoj lidské osobnosti a kladných vlastností člověka

Čl. 4: Členství
1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se
stanovami a cíli sdružení.
2. O přijetí člena rozhoduje na základě písemné nebo elektronické žádosti rada sdružení.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Členství zaniká:
 Vystoupením člena písemným, nebo elektronickým oznámením radě
 Úmrtím člena
 U právnické osoby jejím zrušením
 Zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady
 Zrušením členství na základě rozhodnutí rady sdružení
 Zánikem sdružení
5. Dokladem o členství je uvedení jména na on-line seznamu členů nebo průkaz vydaný radou
sdružení

Čl. 5: Práva a povinnosti členů
Člen sdružení má právo:








Účastnit se jednání členské schůze
Volit orgány sdružení
Být volen do orgánů sdružení
Obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
Účastnit se veškerých aktivit sdružení
Využívat majetku sdružení k naplňování cílů sdružení
Uskutečňovat vlastní aktivity pod záštitou sdružení, pakliže rada sdružení rozhodne, že jsou
v souladu s cíli sdružení

Člen sdružení má povinnost:







Dodržovat stanovy sdružení
Aktivně se podílet na plnění cílů sdružení
Svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení
Svědomitě vykonávat úkoly, které mu budou svěřeny
Platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou
Dbát na to aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení

Čl. 6: Orgány sdružení
1. Valná hromada
2. Rada sdružení

3. Předseda

Čl. 7: Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
3. Valnou hromadu svolává sdružení podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Rada svolá
valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně třetina členů sdružení.
4. Valná hromada zejména:
 Rozhoduje o změnách stanov sdružení
 Schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet a
roční uzávěrku hospodaření
 Volí členy rady sdružení
 Rozhoduje o počtu členů rady sdružení
 Rozhoduje o zrušení členství
 Rozhoduje o zrušení sdružení
5. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů
6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje
prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato,
jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení.

Čl. 8: Rada sdružení
1. Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné
hromadě. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
2. Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.
3. Rada má nejméně 3 členy.
4. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně jednou ročně.
5. Rada zejména:
 Volí ze svých členů předsedu a místopředsedu
 Koordinuje činnost sdružení
 Svolává valnou hromadu
 Zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady
 Rozhoduje o přijetí za člena sdružení
 Rozhoduje o zrušení členství
6. Předseda a místopředseda rady zastupují sdružení navenek a jednají jeho jménem.
7. K zajištění činnosti sdružení může rada zřídit kancelář sdružení.
8. Rada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
9. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
10. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu tří měsíců nesejde usnášení
schopná valná hromada, přebírá její pravomoci rada.

Čl. 9: Předseda
1. Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem,
přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech
sdružení. Rozsah pravomocí předsedy stanoví rada sdružení.
2. Předsedu volí rada sdružení.
3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a plynulý chod
sdružení.
4. Předseda připravuje podklady pro jednání rady sdružení.

Čl. 10: Zásady hospodaření
1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
 Dary a příspěvky právnických a fyzických osob
 Členské příspěvky
 Výnosy majetku
 Dotace a granty
3. Za hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá valné hromadě
zprávu o hospodaření, včetně účetní uzávěrky.
4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

Čl. 11: Zánik sdružení
Sdružení zaniká:
1. Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné
hromady
2. Rozhodnutím Ministerstva vnitra
3. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu
majetkového vypořádání.

Čl. 12: Závěrečná ustanovení
1. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád
sdružení.
2. Sdružení má právo v souladu s cíly své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

V Tachově dne 2. Ledna 2010
Přípravný výbor:
Matouš Horáček
Libor Závorka
Matěj Sedláček

