Stanovy a statut: Svaz cestovního ruchu Branka

Svaz cestovního ruchu Branka
Čl. 1 - Název a sídlo svazu
1. Svaz cestovního ruchu BRANKA (dále jen svaz) je dobrovolné, zájmové nezávislé sdružení právnických
a fyzických osob.
2. Je založen podle zákona č. 83/90 Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů.
3. Svaz má sídlo v Náchodě, Masarykovo náměstí č.p. 1.
Čl. 2 - Účel svazu
1. Cílem činnosti svazu je všestranná podpora rozvoje území severovýchodních Čech, zejména regionu
Náchodsko.
K tomuto cíli bude svaz směřovat svou činností:
a) propagace rozvoje turistiky na území východočeského pomezí vydáváním propagačních materiálů
podle návrhu obcí a dalších subjektů,
b) zprostředkování a propagace možností pro turistiku a příležitostí pro využití volného času,
c) shromažďování a šíření informací z oboru cestovního ruchu i dalších informací o území
severovýchodních Čech,
d) ediční činnost,
e) vzdělávací a osvětová činnost,
f) zprostředkování spolupráce mezi organizacemi v ČR a ve světě, které jsou činné v cestovním ruchu
a obcemi, občany, hospodářskými organizacemi, kulturními a sportovními zařízeními a organizacemi
v severovýchodních Čechách,
g) prezentace východočeského pomezí jako turistického cíle na výstavách, veletrzích a při podobných
příležitostech,
h) podpora realizace programů regionálního rozvoje,
i) propagace ekologicky šetrného přístupu k rozvoji cestovního ruchu.
2. Služby podle odstavce 1 se poskytují prostřednictvím
a) publikací vydávaných svazem,
b) informačních center, obcí a místních knihoven,
c) tisku, rozhlasu, televize a internetu.
Čl. 3 - Členství ve svazu
1. Členství ve svazu je dobrovolné.
2. Členem svazu může být právnická a fyzická osoba podáním písemné přihlášky a zaplacením
minimálně ročního členského příspěvku.
3. Členové svazu mají tato práva:
a) účastnit se valné hromady
b) volit a být voleni do orgánů svazu
c) podílet se na činnosti svazu
d) prezentovat své aktivity v oblasti cestovního ruchu na veletrzích a podobných společenských akcích
e) prezentovat své aktivity v oblasti cestovního ruchu v propagačních materiálech svazu
f) písemně zplnomocnit jiného člena svazu k zastupování
4. Členové svazu mají tyto povinnosti:
a) dodržovat stanovy svazu a usnesení jeho orgánů
b) platit řádně a včas členské příspěvky
c) nahlásit údaje, které jsou nezbytné ke stanovení členského příspěvku
5. Členství ve svazu zaniká:
a) vystoupením na základě písemné žádosti člena
b) ukončením podnikatelské činnosti právnické nebo fyzické osoby
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c) vyloučením z důvodu:
- soustavného nebo závažného porušování stanov
- činnosti, která je v rozporu se zájmem a posláním svazu
- neplněním finančních povinností vůči svazu
6. O vyloučení člena rozhoduje valná hromada.
Čl. 4 - Členský příspěvek a hlasovací právo
1. Konkrétní výši členských příspěvků pro další kalendářní rok stanoví valná hromada v závislosti
na rozpočtu svazu. Pro obce se výše členských příspěvků odvozuje od počtu obyvatel.
2. Na základě rozhodnutí valné hromady může být splacení členského příspěvku nebo jeho části
nahrazeno nepeněžním plněním.
3. Členský příspěvek je splatný na základě vystavené faktury, pokud je vyšší než 50.000,- Kč, může
být rozložen do dvou splátek.
4. Stanovená výše členského příspěvku je minimální, horní hranice není určena.
5. Každý člen svazu má hlasovací právo úměrné výši stanoveného členského příspěvku:
- do 10 000 Kč: 1 hlas
- od 10 001 Kč do 20 000 Kč: 2 hlasy
- od 20 001 Kč do 50 000 Kč: 4 hlasy
- od 50 001 Kč do 100 000 Kč: 8 hlasů
- nad 100 001 Kč: 12 hlasů
6. Valná hromada má právo upravit hlasovací právo podle jiného klíče.
Čl. 5 - Orgány svazu
1. Orgány svazu jsou:
a) valná hromada
b) představenstvo
c) dozorčí rada
Čl. 6 - Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem svazu. Skládá se ze všech registrovaných členů.
2. Valnou hromadu svolává předseda svazu nejméně dvakrát do roka.
3. Mimořádná valná hromada se může konat kdykoli, pokud to představenstvo uzná za nutné nebo, když
o to písemně požádají členové mající minimálně 30% z celkového počtu hlasů svazu.
4. Pozvání na valnou hromadu se provádí nejpozději čtrnáct dní před jejím konáním doporučeným
dopisem, v němž musí být uvedeno místo, datum, hodina a program jednání valné hromady.
5. Valnou hromadu řídí předseda svazu. Pokud není přítomen, zvolí si valná hromada předsedajícího
ze svého středu nadpoloviční většinou přítomných hlasů.
6. Valná hromada má tyto následující nepřenosné pravomoci:
a) schvaluje stanovy svazu, jejich změny a doplňky
b) volí předsedu svazu a představenstva
c) schvaluje plán činnosti svazu
d) schvaluje roční uzávěrku za uplynulý rok a rozpočet na rok následující
e) schvaluje ty mimorozpočtové výdaje svazu, jejichž schvalování nespadá do kompetencí
představenstva
f) rozhoduje o převodech nemovitého majetku
g) přijímá a vylučuje členy svazu
h) schvaluje výši členských příspěvků
i) schvaluje finanční řád a další základní dokumenty svazu
j) rozhoduje o dalších otázkách činnosti svazu, které si valná hromada vyhradí
7. Valná hromada přijímá usnesení:
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a) dvoutřetinovou většinou všech hlasů
- při změně stanov
- při zrušení svazu nebo sloučení s jinou právnickou osobou
- při stanovení rozpočtu svazu na kalendářní rok
b) prostou většinou odevzdaných hlasů
- v ostatních případech
8. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina všech členů svazu
nebo nadpoloviční většina všech hlasů svazu.
9. Hlasování probíhá veřejně, pokud alespoň pětina přítomných hlasů nepožádá o tajné hlasování.
10. Valná hromada může řešení některých záležitostí převést na představenstvo.
11. Závěry valné hromady jsou zpracovány do formy písemného usnesení a musí obsahovat:
a) název a sídlo svazu
b) místo a dobu konání valné hromady
c) jméno osoby řídící valnou hromadu, zapisovatele a dvou ověřovatelů
d) popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady
e) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledků hlasování
12. Zápis z valné hromady musí být do 14 dnů po konání valné hromady odeslán všem členům svazu.
Čl. 7 – Představenstvo
1. Představenstvo v době mezi valnými hromadami vykonává funkci nejvyššího orgánu svazu.
2. Představenstvo svazu je pětičlenné.
3. Představenstvo je voleno na funkční období dvou let. Jeho členové mohou být voleni vícekrát.
4. Pokud počet členů svazu nedosáhne patnácti, představenstvo se nevolí a všechny jeho funkce
vykonává valná hromada.
5. Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně však čtyřikrát do roka.
6. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna více než polovina jeho členů. Usnáší se prostou
většinou hlasů, přičemž každý člen má jeden hlas.
7. Představenstvu přísluší následující pravomoci:
a) řídí činnost svazu podle schváleného plánu činnosti
b) jmenuje výkonného ředitele svazu a stanovuje jeho plat
c) navrhuje výši členských příspěvků
d) zabezpečuje řešení ostatních otázek svazu, pokud nejsou vyhrazeny do pravomocí valné hromady
Čl. 8 - Předseda svazu
1. Je volen do funkce valnou hromadou.
2. Předseda je z titulu své funkce členem představenstva a předsedá jeho zasedáním.
3. Není-li zvoleno představenstvo, je předsedou valné hromady.
4. Předseda je volen na funkční období tři roky a může být zvolen maximálně na dvě po sobě jdoucí
funkční období.
5. Předseda svazu spolu s výkonným ředitelem svazu jedná jménem svazu navenek.
Čl. 9 - Výkonný ředitel svazu
1. Ředitel vede záležitosti svazu podle stanov, pracovní smlouvy a pokynů představenstva.
2. Ředitel svazu se pravidelně zúčastňuje jednání představenstva s hlasem poradním, není-li jeho
členem.
3. Zabezpečuje plnění usnesení valné hromady a představenstva.
4. Svou soustavnou činností usiluje o naplnění cílů svazu, zabezpečuje zpracování návrhů koncepčních
materiálů svazu a předkládá je k projednání orgánům svazu.
5. Odpovídá za přípravu zasedání valné hromady a představenstva, předkládá návrh rozpočtu a zprávu
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o hospodaření v předcházejícím roce.
6. Výkonného ředitele svazu jmenuje představenstvo a stanovuje jeho plat.
Čl. 10 - Dozorčí rada
- Dozorčí rada je tříčlenná. Člen dozorčí rady nesmí být členem představenstva svazu.
- Je volena valnou hromadou na dobu tří let, její členové mohou být voleni vícekrát.
- Předseda dozorčí rady se může zúčastnit jednání představenstva s hlasem poradním.
- Dozorčí rada dohlíží nad zájmovou a hospodářskou činností svazu. Má právo kontrolovat účetní knihy
a veškerou agendu.
- Dozorčí rada odpovídá za svou činnost výlučně valné hromadě svazu, které předkládá své zprávy,
výsledky kontrol a svá doporučení.
- Při zjištění závažného porušení stanov svazu je povinna neprodleně informovat předsedu svazu, resp.
svolat valnou hromadu svazu.
Čl. 11 - Hospodaření svazu
- Příjmy svazu jsou tvořeny:
a) členskými příspěvky členů
b) výnosy z poskytování služeb podnikatelům v oblasti cest. ruchu (zastupování na veletrzích,
poskytování informací)
c) výnosy z reklamy
d) mimořádnými příspěvky obcí, sponzorů a členů svazu
- Příspěvky členů jsou splatné na základě vystavených faktur. Pokud je členský příspěvek vyšší než
50.000 Kč, může být rozložen do dvou splátek.
- Výdaje svazu jsou veškeré náklady spojené s činností svazu dle rozpočtu schváleného valnou hromadou.
- O hospodaření svazu je vedeno řádné účetnictví v souladu s platnými zákony a předpisy.
Čl. 12 - Majetek svazu
- Svaz hospodaří s majetkem vlastním a s majetkem svěřeným do užívání členy svazu nebo jinými
osobami.
- Vlastní majetek nabývá koupí z prostředků svazu nebo darem a dbá o jeho zabezpečení formou
pojištění.
Čl. 13 – Ručení
- Svaz ručí za finanční závazky pouze svým majetkem.
- Osobní ručení členů za závazky svazu je vyloučeno.
Čl. 14 - Účetní období
- Účetní období je shodné s kalendářním rokem.
- První účetní období začíná dnem registrace svazu na příslušných institucích.
Čl. 15 - Zrušení svazu
- Zrušení svazu se může uskutečnit dvoutřetinovou většinou všech hlasů valné hromady.
- Majetek, který zůstává po splacení všech dluhů, připadá členům svazu. Rozdělí se proporcionálně
k výši zaplacených členských příspěvků v daném účetním období a použije se podle původního
stanoveného cíle svazu.
Čl. 16 - Platnost a účinnost
Tyto stanovy byly projednány a přijaty valnou hromadou dne 21. září 1999 a nabývají platnost dnem
registrace.

