Stanovy občanského sdružení ochrana Klokočských skal.
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A POSLÁNÍ
odst. 1
Ochrana Klokočských skal (dále jen OKS) je dobrovolným sdružením občanů se společným
zájmem o ochranu přírody, památek a historii.
odst: 2
Zkrácený název, který bude sdružení používat je os OKS.
odst: 3
Sídlem sdružení je kraj Liberecký, okres Semily, město Turnov.
přesná adresa: Turnov, Zelená cesta 1704, PSČ 511 O1.
odst. 4
Posláním a hlavními úkoly jsou:
a) Záchrana a ochrana rezervace Klokočské skály:
•
•
•
•
•
•
•
•

likvidace divokých skládek
záchrana svahu ohražených erozí a nepřiměřeným turistickým ruchem
údržba turistických cest
záchrana flory v Zeleném dole
pomoc při archeologickém výzkumu ve spolupráci s muzeem v Turnově a krajským
muzeem v Liberci
ochrana jeskyní
vybudování a údržba naučné stezky
sběr a uchování místně cenných informací

b) Osvětová a vzdělávací činnost:
•
•
•
•
•

výchova mládeže
pořádání přednášek pro veřejnost
ekologická výchova
pořádání workschopů s ekologickou tématikou a tématikou ochrany památek
vzdělávání vlastních členů v oblasti ochrany přírody a památek

c) Záchrana a konzervace zříceniny hradu Rotštejn:
•
•
•

zachování stávající zříceniny, její údržba
péče o prostředí kulturní památky
polupráce s muzeem Turnov a ostatními institucemi (Městský úřad v Turnově, NPÚ)

II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SDRUŽENÍ
odst.1
Nejvyšším orgánem je valná hromada všech členů starších 18. let. Mladší členové mají právo
účastnit se, bez práva hlasovat.
odst. 2
Valná hromada rozhoduje o zásadních věcech, zejména:
a.
b.
c.
d.
e.

volí výkonný výbor
schvaluje rozsah prací na rok
schvaluje rozpočet
je oprávněna řešit či měnit rozhodnutí výkonného výboru
valnou hromadu svolává výkonný výbor 2x ročně nebo na žádost více jak poloviny
členské základny

odst. 3
K platnosti usnesení valné hromady je třeba aktivní účast nadpoloviční většiny členu sdružení.
odst. 4
Valná hromada stanoví počet členů výkonného výboru a volí předsedu, místopředsedu a
statutárního zástupce organizace.
odst. 5
Volba výkonného výboru se provádí na časové období určené valnou hromadou. Změny v
jeho složení lze provádět na každé valné hromadě.
odst. 6
Výkonný výbor zabezpečuje činnost OKS v období mezi valnými hromadami. Je oprávněn
rozhodovat o věcech, které nejsou vysloveně výsadou valné hromady, zejména o:
a.
b.
c.
d.

termínech brigád
termínech konzultačních a kontrolních dnů
jmenovat zástupce os OKS na jednání s příslušnými institucemi .
je oprávněn jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
Usnesení výkonného výboru je platné hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina všech
přítomných. Ve sporných případech má předseda právo veta.

odst. 7
Jménem os OKS mají právo jednat:
a. členové výkonného výboru
b. člen OKS na základě plné moci udělené výkonným výborem
odst. 8
Jménem OKS se podepisuje:
a. předseda, místopředseda a statutární zástupce sdružení

b. řádný člen sdružení pověřený výkonným výborem jednat jménem občanského
sdružení a to tak, že k názvu sdružení napsanému či otištěnému připojí čitelně své
jméno a příjmení, případně titul a svůj podpis s uvedením funkce.

III. ČLENSTVÍ
odst. 1
Členství ve sdružení je dobrovolné, individuelní.
odst. 2
Členem sdružení se může stát občan České republiky, případně členského státu EU, starší 15
let, pokud podá písemnou žádost k výkonnému výboru os.OKS a po dobu 18 měsíců se
aktivně podílí na činnosti sdružení. O přijetí člena rozhoduje výkonný výbor.
odst. 3.
Základním právem člena sdružení je zúčastnit se dle možností všech činností sdružení.
odst.4
Základní povinností člena je odpracovat 99 hodin v průběhu kalendářního roku a řádně platit
členské příspěvky.
odst. 5
Členství zaniká:
a. vystoupením na základě písemné žádosti podané k výkonnému výboru os. OKS
b. vyloučením pro závažné porušení listiny základních práv a svobod nebo stanov
sdružení po předchozím písemném upozornění od výkonného výboru
c. úmrtím
odst. 6
Rozhodnutím valné hromady mohou být ve výjimečných případech ustanovení článku čl.
III.odst. 2-4 upraveny jinak. O tomto rozhodnutí musí být veden zápis.

IV. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ
odst. 1
Sdružení sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na příslušný
kalendářní rok a vyúčtování výsledku hospodaření se provádí do třech měsíců po skončení
kalendářního roku. V tomtéž termínu podává výkonný výbor daňové přiznání k místně
příslušnému finančnímu úřadu.
odst. 2
Sdružení vede účetnictví o příjmech a výdajích, o stavu a pohybu majetku podle obecně
závazných právních předpisů České republiky a zásad hospodaření NNO.

odst. 3
Zdrojem příjmů sdružení jsou:
a. členské příspěvky
b. dary právnických a fyzických osob určené na činnost sdružení
c. příjmy plynoucí z hospodaření s majetkem sdružení a z hospodářské činnosti
sdružení
d. granty, příspěvky ze státního rozpočtu
odst. 4
Průběžnou kontrolu hospodaření provádí výkonný výbor a s výsledky kontrol seznamuje
Valnou hromadu.
odst. 5
Kopie daňového přiznání včetně peněžního denníku a soupisu majetku sdružení je nedílnou
součástí Výroční správy os. OKS, kterou schvaluje valná hromada a která je uložena v
kanceláři sdružení.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
odst. 1
Při činnosti sdružení budou respektovány zejména zákony 20/1987Sb - památkový zákon,
zákon č.114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny, zákon č:186/2006Sb - stavební zákon ve
znění pozdějších předpisů.
odst. 2
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace.

