
STANOVY 

občanského sdružení 

 

”HUTUR“ 
 

Článek 1 - Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 
- Název sdružení je: ”Hutur ” (dále jen ”sdružení”);  

- Sídlem sdružení je Hradec Králové — adresa: J. Purkyně 1616, 500 02 Hradec Králové  

- Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační 

jednotky — celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou; 

 

 

Článek 2 - Charakter sdružení 
Sdružení je neziskové nevládní občanské sdružení ve smyslu Zákona č. 83/90 Sb. o 

sdružování občanů. 

 

Článek 3 - Poslání sdružení 
Cíle sdružení jsou:  

- ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním sdružení;  

- ochrana životního prostředí; 

- ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech; 

- ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované 

krajiny; 

- ochrana zeleně v obci; 

- péče o území; 

 

Článek 4 - Formy činnosti 
- Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení. 

- Hlavním formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v 

oblastech ochrany životního prostředí zejména: 

- praktická činnost členů při ochraně přírody a krajiny; 

- praktická činnost členů ve spolupráci s orgány ochrany životního prostředí; 

- kooperace s jinými sdruženími majícími podobný hlavní cíl; 

- poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství; 

- soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně); 

- organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení; 

- účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány; 

- osvětová činnost. 

- Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze. 

 

Článek 5 - Členství 
- Členem sdružení může být fyzická osoba  

- Přihlášku ke členství přijímá předseda. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 4/5 členů výboru 

- Členství ve sdružení je dobrovolné a vzniká zápisem do seznamu členů. 

- Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru 

a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob 

účastnících se činnosti přípravného výboru. 

 

- Členství zaniká:  

- doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení; 



- vyloučením člena výborem pro rozpor jeho činnosti s posláním sdružení 

- nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech; 

- úmrtí, zánikem sdružení  

 

- Člen má právo: 

- účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován; 

- účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen; 

- předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení; 

- podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení; 

 

- Člen má povinnost: 

- dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíly sdružení; 

- je povinen platit členský příspěvek, usnese-li se na tom členská schůze. 

 

Článek 6 - Orgány sdružení 
Orgány sdružení jsou: 

- členská schůze 

- výbor sdružení 

Statutárními zástupci sdružení jsou předseda, jednatel a hospodář. 

 

Článek 7 - Členská schůze 
 

- Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení, schvaluje stanovy a jejich změny, volí výbor 

sdružení a revizora, rozhoduje o dalším programu činnosti, rozhoduje rovněž o placení a výši 

členských příspěvků a o zrušení členství člena. 

- Členská schůze se koná dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Členskou schůzi je 

oprávněn svolat výbor nebo nadpoloviční většina členů. Členská schůze přijímá svá 

rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů. 

- Výbor sdružení je volen členskou schůzí na dobu tří roků a skládá se minimálně ze tří členů 

(předseda, jednatel a hospodář). Výbor se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. 

- Výbor sdružení si po svém zvolení volí předsedu, jednatele a hospodáře. Výbor rozhoduje 

na základě konsensu. Členové výboru mají oprávnění samostatně vystupovat a jednat jménem 

sdružení a mají rovněž právo podpisové. 

- Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je 

volně přístupná členům sdružení. 

-Výbor sdružení: 

- na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení; 

- připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, 

případné změny stanov, návrh cílů další činnosti 

- Předseda sdružení řídí činnost sdružení v období mezi členskými schůzemi a svolává také 

výborové schůze. Spolu s hospodářem zodpovídá za hospodaření sdružení. Pro některá 

jednání (např. při správních řízeních, projednávání určitých záležitostí apod.) má předseda 

právo pověřit písemně člena sdružení nebo jinou fyzickou osobu s příslušnou odbornou 

způsobilostí vystupováním jménem sdružení. 

- Sdružení nezřizuje místní organizační jednotky. Sdružení jako celek je organizační 

jednotkou ve smyslu § 70 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

 

Článek 8 - Hospodaření sdružení 
- Příjmy sdružení tvoří zejména členské příspěvky, dary, dotace a vlastní hospodářská činnost. 



- Majetek sdružení je možno použít pouze na činnost v souladu s posláním sdružení a na její 

režii. 

- S majetkem sdružení hospodaří výbor sdružení na základě schválení členskou schůzí. 

- Revizi účtů a nakládání s majetkem sdružení provádí revizor. Revizor je volen na období tří 

let členskou schůzí. 

-.Revizor předkládá členské schůzi ke schválení finanční zprávu. 

 

Článek 9 - Zánik sdružení a majetkové vypořádání 
- Sdružení zaniká usnesením členské schůze. 

- O způsobu majetkového vypořádání sdružení rozhodne poslední členská schůze, a to 

následujícím  způsobem: 

- úhrada všech závazků sdružení; 

- převod zbylého majetku jiným právnickým osobám, jejichž hlavní cíl a poslání jsou 

stejné nebo podobné cílům a poslání sdružení. 

 

 Článek 10 - Závěrečná ustanovení 
Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení členskou schůzí. 


