Stanovy základního článku Hnutí Brontosaurus Rozruch
ič.86595300
Článek I. Název, sídlo, účel a různá ustanovení
I.1. Základní článek Hnutí Brontosaurus Rozruch (dále jen ZČ) je pobočným spolkem
Hnutí Brontosaurus založený v souladu s ustanovením § 151 a násl. občanského
zákoníku.
I.2. Sídlem ZČ je Praha.
I.3. ZČ vyvíjí veřejně prospěšnou činnost v souladu s programovými cíli Hnutí
Brontosaurus.
I.4. ZČ se zabývá zejména ochranou živnotní prostředí a rozvojem svých členů a
mládeže obecně, budováním jejich vztahu k přírodě, společnosti i mezi sebou. Za
tímto účelem pořádá zejména víkendové akce, klubové večery, tábory v přírodě a jiné
akce.
I.5. Členské příspěvky v ZČ jsou vždy shodné s členskými příspěvky HB.
I.6. Členské příspěvky je třeba platit převodem na účet ZČ, který je 2100218284/2010.
Vyjímku z tohoto pravidla smí schválit statutární orgán.
I.7. Primárním
komunikačním
kanálem
článku
je
e-mailová
konference
rozruchari@brontosaurus.cz (dále jen 'konference'). Kažý člen je povinen být o dění v
této konferenci informován.
I.8. Na všechny akce článku je třeba nabízet členskou slevu. Tato sleva nechť platí pro
všechny členy a příznivce HB. Její výše musí být minimálně 100 Kč nebo 30% z ceny
akce. Výjiku z tohoto pravidla uděluje předseda ZČ.

Článek II. Členství
II.1. Členem ZČ se může stát každá osoba již od věku 15 let za podmínek uvedených
v platných stanovách Hnutí Brontosaurus a v těchto stanovách ZČ.
II.2. O přijetí člena rozhoduje jakýkoliv statutární orgán ZČ nebo hlavní organizátor právě
probíhající akce, je-li tento členem ZČ.
II.3. Vznik a zánik členství jakož i práva a povinnosti členů ZČ se řídí platnými stanovami
a vnitřními předpisy Hnutí Brontosaurus, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak.
II.4. Kromě práv uvedených ve stanovách Hnutí Brontosaurus mají členové ZČ dále
právo půjčovat si věci z majetku ZČ.

Článek III. Příznivci ZČ
III.1. Příznivcem ZČ je osoba, která se stala příznivcem Hnutí Brontosaurus a zároveň
projevila přání stát se rovněž příznivcem ZČ, případně osoba kterou s jejím svolením
prohlásí VH ZČ za čestného příznivce ZČ.
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III.2. Příznivci mají obdobná práva jako přidružení členové, zejména co se týče slevy na
akce, půjčování majetku a členství v koferenci.
III.3. Příznivci mají právo být přítomni na VH ZČ a před započetím každého hlasování
přednést plénu svůj názor na projednávanou záležitost.

Článek IV. Valná hromada ZČ
IV.1. Valná hromada (VH ZČ) je členskou schůzí ZČ a je nejvyšším orgánem ZČ.
IV.2. Zasedání valné hromady se může účastnit každý člen a příznivce ZČ starší 15 let.
Členové a příznivci jsou povinni účastnit se zasedání valné hromady osobně.
IV.3. Předseda ZČ svolává zasedání valné hromady nejméně jednou do roka
prostřednictvím konference. Předseda nejprve navrhne několik vhodných termínů a
poté dle preferencí členů svolá zasedání nejméně 21 dní předem.
IV.4. Předseda ZČ svolá zasedání VH ZČ vždy, požádá-li o to alespoň ⅓ členů ZČ.
IV.5. Pokud alespoň ⅓ členů vyjádří prostřednictvím konference nesouhlas s místem či
časem konání VH, musí ji předseda svolat znovu.
IV.6. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti většiny členů, kteří mají právo
účastnit se jejího zasedání. Valná hromada rozhoduje hlasováním, přičemž k přijetí
rozhodnutí je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných členů.
IV.7. Není-li v těchto stanovách uvedeno něco jiného, řídí se konání valné hromady ZČ
přiměřeně stanovami a vnitřními předpisy Hnutí Brontosaurus.
IV.8. Každý statutární zástupce ZČ je povinen v průběhu svého funkčního obodobí
požádat na VH ZČ o důvěru. Zanedbá-li tuto povinnost či rozhodne-li VH ZČ, že mu
důvěru neudělí, je povinna uskutečnit volbu statutárního zástupce na jeho místo.

Článek V. Předseda, hospodář a místopředseda ZČ
V.1. Předseda, místopředseda a hospodář ZČ jsou statutárními orgány ZČ. Předseda a
hospodář jsou oprávněni jednat jménem ZČ ve všech záležitostech každý
samostatně.
V.2. Předseda, místopředseda a hospodář ZČ jsou voleni valnou hromadou ZČ z řad
členů ZČ starších 18 let, kteří jsou členy ZČ nejméně jeden rok.
V.3. Funkční období předsedy, místopředsedy a hospodáře ZČ je 3 roky, nestanoví-li VH
ZČ jinak.
V.4. Předseda ZČ je odpovědný za veškerou činnost a provoz ZČ.
V.5. Hospodář ZČ je odpovědný za řádné hospodaření s majetkem ZČ.
V.6. Místopředseda je odpovědný za ty oblasti činnosti ZČ, které mu přidělí předseda
nebo VH ZČ.

Článek VI. Závěrečná ustanovení
VI.1. Je-li některé ustanovení stanov ZČ v rozporu se stanovami nebo vnitřními předpisy
Hnutí Brontosaurus, použije se ustanovení stanov nebo vnitřních předpisů Hnutí
Brontosaurus.
VI.2. Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou ZČ dne 10.1.2015 a od tohoto dne
jsou platné a účinné.
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