S TAN O V Y
KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ VYSOKÉ MÝTO
I.

NÁZEV, ZKRATKA, SÍDLO, PŮSOBNOST
1. Klub českých turistů je spolkem s celostátní působností, jehož historie se datuje k 11.6.1888. Po
zákazu v roce 1948 byla činnost obnovena registrací v roce 1990 a od 1.1.2014 je samostatným
spolkem dle občanského zákoníku.
2. Název spolku je Klub českých turistů Vysoké Mýto, ve zkratce KČT Vysoké Mýto
3. Sídlem spolku je v souč. době Žižkova 399, 566 01 Vysoké Mýto
4. KČT Vysoké Mýto působí na území České republiky
5. Statutárním zástupcem je předseda, místopředseda a hospodář

II.

POSLÁNÍ, ČINNOST, HLAVNÍ ÚKOLY
6.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

KČT je spolkem aktivních turistů a příznivců turistiky, které spojuje některý ze zájmů viz bod 6
vytváření všestranného turistického programu jako celoživotní aktivita vč.mezinárodní aktivity
vytváření materiálních organizačních podmínek pro bezpečný a volný pohyb v přírodě
značení a údržba sítě značených turistických tras
ochrana přírody a krajiny
péče o kulturní památky
vytváření podmínek pro aktivní tur.činnost všech občanů vč.seniorů, rodin, dětí a zdr.postižených
rozvíjení tradic KČT
propagace turistiky jako činnosti poznávací i sportovní pro nejširší veřejnost

7. Vedlejší činností je hospodářská činnost vykonávaná za účelem podpory hlavního poslání KČT a za
účelem hospodárného využití majetku KČT. K zajištění svého hlavního poslání může KČT vykonávat podnikatelskou činnost na zákl.oprávnění dle zákona o živnostenském podnikání v rámci volné
živnosti „ Výroba, obchod a služby“ a „Hostinská činnost“
8. KČT ve své veřejné činnosti dbá na to, aby z ní měli prospěch:
a) členové KČT před nečleny
b) aktivní členové před méně aktivními
9. KČT pečuje o rozvoj všech druhů turistiky a věnuje pozornost všem pohyb. aktivitám v přírodě
10. KČT pracuje s dětmi a mládeží a dbá o jejich všestranný rozvoj spolu s dospělými
11. KČT je založen na dobrovolné práci svých členů. KČT hradí nezbytné náklady spojené s dobrovolnou činností svých organizačních pracovníků a věnovaný čas pokládá za jejich dobrovolný příspěvek k rozvoji KČT a celé občanské společnosti
III.

ČLENSTVÍ
12.
a)
b)
c)
d)

KČT Vysoké Mýto rozlišuje následující formy členství:
individuální v odboru KČT na základě přihlášky a zaplacení členských příspěvků na přísl.rok
přidružené prostřednictvím odborů při oblastních výborech KČT
spolupracující na základě smlouvy mezi KČT a právnickou osobou
čestné

13. Seznam členů je veden v elektronické podobě a není veřejně přístupný. Způsob zápisu a výmazu
stanovuje směrnice KČT
14. Členský příspěvek KČT na každý rok se skládá z:
a) příspěvku pro KČT
b) příspěvku pro oblast KČT
c) příspěvku pro KČT Vysoké Mýto
O výši příspěvku pro KČT rozhoduje konference KČT, pro oblast konference oblasti a pro náš odbor
členská schůze odboru
15.
a)
b)
c)
d)

Členství v KČT Vysoké Mýto zaniká:
vystoupením
vyškrtnutím při nezaplacení členského příspěvku do 31.1. běžného roku
vyloučením v případě hrubého porušení stanov nebo ohrožení dobrého jména a poslání KČT
úmrtím nebo prohlášením za mrtvého

16. O vyloučení rozhoduje členská schůze a pro vyloučení se musí vyslovit nadpoloviční většina
všech členů. Člen, který má být vyloučen musí být k projednání vyloučení pozván min. 15 dní
předem. Pokud se nedostaví, může být o vyloučení jednáno i v jeho nepřítomnosti
17. Proti rozhodnutí členské schůze o vyloučení se může vyloučený člen odvolat k ÚV KČT do 15
dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení doporučeným dopisem.
18. Osoba, které bylo členství zrušeno vyloučením, může členství získat jen se souhlasem odboru
19. Zánikem členství nezaniká povinnost vyrovnat dlužné částky a závazky
20. Odbor KČT V.Mýto může udělovat čestné členství osobám, které významně zasloužily o KČT
nebo rozvoj turistiky. Podrobnosti upravuje „Statut čestného členství v KČT“
21. Práva člena KČT Vysoké Mýto :
a) účastnit se turistického programu
b) podílet se na výhodách poskytovaných členům KČT
c) účastnit se schůzí a společenských akcí odboru, podávat své návrhy, vyžadovat informace o programu a hospodaření odboru a informace z dalších orgánů KČT
d) být přizván na jednání klubu vždy, kdy se jedná o jeho osobě
e) od 15 let volit a od 18 let být volen do výboru klubu. To neplatí pro přidružené členy
f) hostovat ve více odborech KČT. V odboru, ve kterém hostuje, platí člen pouze příspěvek stanovený pro tento odbor
g) přestoupit do jiného odboru
22. Povinnosti člena KČT Vysoké Mýto :
a) řídit se stanovami i ostatními spolkovými předpisy a usneseními orgánů KČT
b) chránit přírodu a kulturní bohatství
c) šetřit, chránit a zhodnocovat majetek KČT
d) respektovat tradice KČT a ctít jeho symboly
IV. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
23. KČT má tři organizační stupně :
a) odbor KČT, u nás KČT Vysoké Mýto
b) oblast KČT
c) KČT

24. KČT Vysoké Mýto je na základě registrace samostatným spolkem. Dle stanov KČT je spolupracujícím členem KČT
25. Odbor vznikl dnem zápisu do veřejného rejstříku
26.
a)
b)
c)

Orgány KČT Vysoké Mýto jsou:
členská schůze
výbor
kontrolní komise

27. Členskou schůzi svolává výbor nejméně jednou ročně způsobem místně obvyklým alespoň 15
dní před jejím konáním. Pozvánka musí obsahovat program členské schůze
28. Požádá-li o to písemně aspoň třetina členů starších 15 let, musí výbor svolat členskou schůzi
do 30 dnů od tohoto podání. Pokud se tak nestane, může schůzi svolat ten, kdo o to požádal
29. Členská schůze mimo jiné :
a) schvaluje výši členského příspěvku pro odbor, zprávu o činnosti a plán činnosti na další rok,
zprávu o hospodaření a rozpočet na běžný rok
b) volí a odvolává předsedu a další členy výboru, kontrolní komisi. Délka funkčního období je
stanovena na čtyři roky
c) schvaluje návrhy na členy oblastního výboru a navrhuje kandidáty na členy vedení KČT
d) volí delegáty a jejich náhradníky na oblastní konferenci
30.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Výbor zejména :
řídí činnost odboru mezi členskými schůzemi
zajišťuje plnění usnesení členské schůze a vyšších orgánů KČT
rozhoduje o konkrétních opatřeních v hospodaření
sestavuje návrh rozpočtu a plánu činnosti na příští období
svolává členskou schůzi a předkládá jí zprávu o své činnosti a hospodaření
před skončením funkčního období připraví návrh kandidátky pro volbu orgánů KČT V.Mýto

31. Výbor má právo :
a) odvolat svého člena, který dlouhodobě neplní své úkoly. To pak musí být projednáno na nejbližší členské schůzi
b) kooptovat za odstupující či odvolané členy nové členy výboru, pouze do počtu 1/3 výboru a
musí to být rovněž projednáno na nejbližší členské schůzi
32. Statutární orgán je volen členskou schůzí z řad členů odboru. Není-li zvolen členskou schůzí,
je jím předseda odboru
33. Kontrolní komise provádí kontrolu hospodaření a dodržování stanov
34. Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím ve výboru
35.
a)
b)
c)

Odbor KČT má vůči oblastnímu výboru KČT povinnosti dle řádu oblasti KČT, zejména :
včas a ve stanovené výši odevzdat částku za vybrané příspěvky pro oblast a ústředí
průběžně podávat informace o členské základně
předávat OV KČT hlášení a statistické údaje dle organizačního řádu

36. Odbor zaniká :
a) rozhodnutím členské schůze, usnesou-li se o tom nejméně 2/3 členů
b) klesne-li počet členů pod 5
37. Jestliže celé jmění odboru nenabývá právní nástupce, provede výbor majetkové vypořádání

V. PRÁVNÍ POSTAVENÍ
38. KČT Vysoké Mýto je samostatným spolkem zapsaným do veřejného rejstříku a je spolupracujícím členem KČT a je v KČT registrován pod číslem 1090411 . Spolupracující členství
zakládá práva a povinnosti individuálního členství, vyplývající z těchto stanov
VI. MAJETEK A HOSPODAŘENÍ
39. Majetek odboru tvoří hmotný a nehmotný majetek, informační systém členské základny a
turistických značených cest, finanční prostředky a pohledávky. Majetek je využíván tak, aby
byl co nejvíce ku prospěchu všech členů
40. Odbor neručí za dluhy hlavního spolku
41. Majetek vzniká z členských příspěvků, z výtěžku turistických akcí a poskytovaných služeb,
z darů, dotací jiných příspěvků a z dobrovolné práce členů
42. Odbor může podnikat na základě obecně platných právních předpisů
43. Za hospodaření je odpovědný volený výbor
VII. KONTROLNÍ KOMISE
44. Kontrolní komise má právo a povinnost :
a) kontrolovat hospodaření klubu, tj. účetní doklady, finanční operace, hotovost, smlouvy a j.
b) upozornit na porušení stanov, na nehospodárnost, odchylky schváleného rozpočtu
c) prošetřovat stížnosti členů a výboru
d) navrhnout schválení či neschválení roční zprávy o hospodaření
VIII. SPOLUPRÁCE S JINÝMI ORGANIZACEMI
45. Odbor spolupracuje s dalšími spolky a organizacemi, zabývajícími se turistikou a ochranou přírody
46. Odbor spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy a dalšími právnickými osobami
IX. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
47. Tyto stanovy jsou závazné pro všechny členy KČT Vysoké Mýto
48. Toto úplné znění schválila členská schůze dne 20.1.2016

