Stanovy pobočného spolku
Česká tábornická unie – T.K. MODRÝ KRUH PRAHA, p.s
IČ 00674524
Čl. 1 – Obecná ustanovení
1. Česká tábornická unie – T.K. Modrý Kruh Praha, p.s. (dále jen „Klub“) je pobočným spolkem
České tábornické unie, z.s. (dále jen „ČTU“). Činnost Klubu se řídí Stanovami ČTU a těmito
stanovami, které je doplňují.
2. Klub sdružuje na základě společného zájmu děti, mládež a dospělé, hlásící se k tábornickým
tradicím. Činnost Klubu probíhá zejména v oddílech. Klub jako součást ČTU vychází při své
činnosti z myšlenek lesní moudrosti a také navazuje na ty tradice předchozích oddílů sdružených
v 23. pionýrské organizaci, které čerpaly z historického trampského hnutí. Klub sdružuje zájemce
o pobyt v přírodě, kteří chtějí být jejími důvěrnými znalci, vnikat do jejích zákonů, vést ostatní k
poznávání přírody a stát se jejími ochránci.
3. Sídlo Klubu je v Praze.
4. Klub vhodnými formami a prostředky společenského působení přispívá k rozvoji své členské
základny a vytváří organizační, ekonomické a právní předpoklady pro svou činnost.
Čl. 2 – Členství v Klubu
1. Členství dětí, mládeže i dospělých je organizováno prostřednictvím oddílů.
2. Členství do Klubu vzniká přijetím přihlášky za člena oddílu, resp. Klubu. Přihláška do jednoho
z oddílů Klubu je zároveň přihláškou do ČTU. Rada Klubu je povinna zajistit evidenci
přihlášených členů v databázi TaborIS a originály přihlášek ukládat zabezpečeně v souladu
s pravidly ochrany osobních dat.
Čl. 3 –Práva a povinnosti člena Klubu
1. Člen Klubu má právo
●

užívat majetek Klubu a výhody, které Klub svým členům poskytuje v souladu s přijatými
pravidly

●

být informován o činnosti Klubu

●

člen nad 15 let být přítomen všem jednáním vedení oddílu i Rady Klubu

●

člen nad 15 let volit a člen nad 18 let být volen do Rady Klubu

●

člen nad 15 let hlasovat na Sněmu Klubu

●

člen nad 15 let být členem vedení oddílu

2. Člen Klubu je povinen:

●

dodržovat stanovy ČTU a Klubu

●

platit řádně a včas členské příspěvky,

●

chránit a pečovat o společný majetek Klubu

●

jednat v souladu s tábornickými a historickými tradicemi Klubu a ČTU

●

člen nad 15 let pracující s dětmi je povinen se zúčastnit každoročního školení o bezpečnosti
práce s dětmi a splňovat kvalifikační požadavky pro práci s dětmi.

Čl. 4 Organizační výstavba
1.

Základními organizačními jednotkami Klubu jsou oddíly.

2.

Oddíly nemají právní osobnost. Oddíl musí mít nejméně 5 členů a alespoň jednoho vedoucího
staršího 18 let.

3.

Nový oddíl mohou založit 3 současní členové Klubu nad 18 let, kteří mají minimálně 5letou praxi
jako vedoucí v některém z existujících oddílů Klubu. Vedení nového oddílu musí Radě Klubu
předložit koncept fungování oddílu, který bude v souladu se zájmy a stanovami ČTU a Klubu.

Čl. 5 Orgány Klubu
1.

Nejvyšším orgánem Klubu je Sněm. Je svoláván z rozhodnutí Rady Klubu nebo na požádání tří
pětin členů s právem volit, nejméně jednou ročně. Řeší zásadní problémy a stanoví zaměření
činnosti Klubu. Termín a místo konání jsou oznámeny členům nejméně 30 dnů před konáním, a
to mailem a prostřednictvím vedení oddílů.

2.

Mezi sněmy Klubu je nejvyšším orgánem Rada Klubu. Skládá se z náčelníka, místonáčelníka a
zástupců jednotlivých oddílů, přičemž každý z oddílů zastupují dvě osoby. Rada řídí činnost
Klubu v souladu s dokumenty přijatými sněmem Klubu. Jménem Rady Klubu jedná náčelník,
místonáčelník nebo pověřený zástupce Rady. V případě, že se nemůže jednání Rady Klubu
zúčastnit zvolený člen Rady Klubu, může zmocnit pro jednání jinou osobu. Schůze Rady Klubu
jsou otevřené pro ostatní členy oddílů nad 15 let, kteří tak mají statut hostů.

3.

Revizor zabezpečuje revizní činnost na úrovni Rady Klubu a v souladu s předpisy ČTU.

4.

Statutárními orgány zapsanými do veřejného rejstříku jsou náčelník, místonáčelník a revizor.

5.

Vedení oddílu je orgánem klubu složeným ze členů jednoho oddílu. Zřizuje se za každý oddíl.
Jeden člen vedení oddílu nad 18 let je hlavním vedoucím oddílu. Sestavení vedení oddílu a jeho
fungování je v kompetenci vedoucích nad 18 let příslušného oddílu.

Čl 6 Pravomoci orgánů Klubu
1.

Sněm
a) Sněm je usnášeníschopný, dostaví-li se alespoň polovina členů s právem volit, přičemž každý
oddíl musí mít na Sněmu zastoupení. V případě, že se Sněm nesejde ve vyhlášeném termínu,
do měsíce se uskuteční náhradní sněm. Náhradní sněm je usnášeníschopný v tom počtu členů,
v jakém se sejde, minimálně však musí být každý oddíl zastoupen třemi členy.
b)

Pravomoci Sněmu jsou:
● volit náčelníka, místonáčelníka a revizora
● volit Radu Klubu
● přijímat a měnit stanovy Klubu
● rozhodnout o zrušení oddílu na návrh Rady Klubu
● schválit vznik nového oddílu na návrh Rady Klubu
● rozhodovat o věcech, které si vyhradí.

2.

Rada Klubu
a) Volební období Rady Klubu je jednoleté
b) Rada je usnášeníschopná, pokud jsou zastoupeny všechny oddíly.
c) Rada schvaluje
●

výši členských příspěvků

●

seznam vedoucích oddílů a instruktorů – na návrh vedení jednotlivých oddílů
v souladu s pravidly kvalifikace oddílu/Klubu a ČTU

●

hospodaření a nakládání s majetkem Klubu a zprávu pro finanční úřad

●

konání a termíny letních táborů

●

osoby hlavního vedoucího tábora, hospodáře a zdravotníka na návrh vedení oddílů

●

kandidáty za Klub do Velké Rady ČTU Praha a zástupce na sněmy oblasti Praha i
celostátní sněmy ČTU

●

výroční zprávu Klubu

●

uspořádání pravidelných školení o bezpečnosti práce s dětmi

●

navrhuje Sněmu schválení vzniku nového oddílu v rámci Klubu

●

v případě závažného porušení pravidel práce s dětmi a mládeží a porušení stanov Klub
může pozastavit oddílu činnost a přijmout následná opatření, případně navrhnout
Sněmu zrušení oddílu.

3. Náčelník, místonáčelník a revizor
a) Volební období náčelníka, místonáčelníka a revizora je tříleté.
b) Náčelník nebo místonáčelník zastupují Klub navenek.
c) Náčelník a místonáčelník kooperují s vedeními jednotlivých oddílů na činnostech souvisejících
s hospodařením Klubu a přípravou letních táborů
d) Náčelník nebo místonáčelník jménem Rady Klubu podepisuje s hlavními vedoucími táborů,
hospodáři, zdravotníky a dalšími funkcemi, o kterých rozhodne Rada Klubu, dohody o
zodpovědnosti na letních táborech.
e) Revizor kontroluje účetnictví Klubu a hospodaření s majetkem.
4. Vedení oddílu a hlavní vedoucí oddílu
a) Navrhuje dva zástupce za oddíl do rady Klubu.
b) Vedení oddílu zajišťuje programový chod oddílu v souladu se zásadami ČTU.
c) Vedení oddílu určí jednoho zástupce, který zodpovídá za oddílové účetnictví, vyúčtování
grantů přidělených oddílu a za hospodaření s Klubovým majetkem.
d) Vedení příslušného oddílu sestavuje a spravuje svůj systém výchovy a kvalifikace dalších
vedoucích z řad dětských členů oddílu. Navrhuje Radě Klubu nové vedoucí a instruktory, kteří
splnili kvalifikaci.

.

Čl. 7 Majetek a hospodaření
1.

Majetek Klubu tvoří majetek movitý a finanční prostředky.

2.

Hospodaření s majetkem vychází z obecně platných právních předpisů.

3.

Účetnictví Klubu vede hospodář pověřený Radou Klubu. Účetnictví oddílů vedou oddíloví
hospodáři, kteří úzce spolupracují s hospodářem Klubu.

4.

Revizi hospodaření zajišťuje revizor.

5.

Rada Klubu zajišťuje podávání žádostí o dotace a jejich vyúčtování na provoz letních táborů a na
činnost v průběhu roku.

6.

Společné náklady na provoz letní táborové základny Vlčí jáma nesou všechny zúčastněné oddíly.
O rozdělení těchto nákladů se usnese Rada Klubu.

7.

Rada Klubu zodpovídá za provedení inventarizace majetku jednou ročně.

8.

Rada Klubu zodpovídá za vypořádání povinností vůči finančnímu úřadu a za uložení příslušných
výkazů do veřejného rejstříku.

Čl. 8 Táborová základna Vlčí jáma
1. Táborovou základnu si Klub pronajímá na základě smlouvy od Spolku Vlčí jámy, z.s. IČ:
64936040. Klub formou dohod před letními tábory svěřuje zodpovědnost za zacházení s pronajatou
základnou hlavním vedoucím táborů.
2. Hlavní vedoucí táborů jsou zodpovědní za předávání základny následujícímu oddílu (běhu), nebo
za zazimování základny v souladu se stanovenými postupy.
3. Rada Klubu každý rok v září provede na své první schůzi zhodnocení provozu táborů a předávání
běhů. V případě nedodržení některých pravidel, vyvodí do dalšího roku postupy pro nápravu.
4. Oddíly mohou táborovou základnu využívat na výpravy během roku, a to v souladu se
stanovenými pravidly (Pobytový řád Spolku).
5. Na táborové základně jsou hlavní vedoucí táborů a vedoucí víkendových akcí zodpovědní za to, že
všichni účastníci dodržují Požární a Pobytový řád.
6. Návrh obsazenosti táborové základny a pořadí běhů, který se předkládá Spolku Vlčí, je v
kompetenci Rady Klubu.
7. Člen Klubu starší 18 let může uspořádat běh tábora, který není řízen vedením jednoho z oddílů.
Termíny těchto běhů podléhají rovněž dohodě na Radě Klubu.
8. Vedení všech běhů táborů jsou povinna vyslat příslušný počet členů na přípravu táborů na táborové
základně.
9. V případě vzniku nového oddílu je v kompetenci Rady Klubu rozhodnout, zda a na jak dlouho
bude část prázdninových dnů k dispozici novému oddílu, a to po dohodě s majitelem základny,
Spolkem Vlčí.
Čl. 9 Závěrečná ustanovení
1. Klub podá návrh na svoje zrušení Nejvyšší radě ČTU v souladu s článkem 7.4.5 stanov ČTU,
usnese-li se na tom 90% všech členů, nebo má-li Klub méně než 3 členy. Klub zaniká výmazem
z veřejného rejstříku.
2. Tyto stanovy byly schváleny sněmem Klubu dne 9. prosince 2018. Změna stanov byla schválena
18.1. 2022
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