 Stanovy SBORU DOBROVOLNýCH HASIčů Dobrošov



Čl. 1.
Název a sídlo
Název:  Sbor dobrovolných hasičů Dobrošov
(dále jen „sbor“) zkráceně: „SDH Dobrošov“
Sídlo: Dobrošov , 398 55 Kovářov, okres Písek

 
Čl. 2
Statut sboru
Sbor je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.
Sbor je právnickou osobou.


 
Čl. 3
Cíl činnosti sboru
Cílem sboru je
	ochrana životů a majetku při živelných pohromách zejména likvidace požárů, následků povodní a následků přírodních katastrof 

spolupráce a podpora profesionálních hasičských záchranných sborů při těchto pohromách
kulturně-společenská činnost v rámci vesnice, obce, regionu
sportovní činnost za účelem zvyšování tělesné způsobilosti nutné pro dosažení cílů sboru 
veškerá činnost pro zvelebování vesnice a obce
pomocné práce v zemědělství
	Za tímto účelem bude sbor usilovat  o

	zdokonalování fyzické kondice členů

zdokonalování vědomostí v oblasti hasičské problematiky
zdokonalování vědomostí v oblasti první pomoci
aktivní zapojení do dění ve vesnici Dobrošov a v obci Hrazany
pořádání kulturních akcí
pomoc při  údržbě životního prostředí a technické údržbě obecních prostorů ve vesnici Dobrošov

 
Čl. 4
Členství
Členem sboru mohou být  fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami a cíli sboru.
O přijetí za člena sboru rozhoduje na základě písemné přihlášky valná hromada prostou většinou přítomných hlasů.
Členství vzniká dnem přijetí za člena.
Členství zaniká:
	vystoupením člena písemným oznámením radě,
úmrtím člena,
zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
vyloučením člena 
zánikem sboru.
	Dokladem členství je potvrzení vydané  sborem a dokladem o členství je členský průkaz vydaný valnou hromadou .



  
Čl. 5
Práva a povinnosti členů

	Člen sboru má právo:

	účastnit se jednání valné hromady,

volit orgány sboru,
být volen do orgánů sboru,
obracet se na orgány sboru s podněty, návrhy a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
navrhovat členy do funkcí a orgánů sboru
	Člen má povinnost zejména:
	dodržovat stanovy sboru,

aktivně se podílet na plnění cílů sboru,
svědomitě vykonávat funkce v orgánech sboru,
platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou,
dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sboru.


Čl. 6
Orgány  sboru
 Orgány sboru jsou:
	valná hromada,
	starosta 

velitel 



Čl. 7
Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem sboru.
Valná hromada je výkonným orgánem sboru.
	Valnou hromadu tvoří všichni členové sboru.
	Valnou hromadu svolává starosta sboru, v jeho nepřítomnosti místostarosta, nejméně jednou ročně. Starosta je povinen svolat mimořádnou valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně třetina členů sboru.
	Valná hromada zejména:
	rozhoduje o změnách stanov sboru,

volí ze svých členů starostu a místostarostu
volí ze svých členů velitele a  zástupce velitele
volí ze svých členů hospodáře a jednatele sboru
rozhoduje o přijetí za člena sboru
schvaluje úkoly sboru pro příslušné období, výroční zprávu sboru, rozpočet a roční závěrku hospodaření,
volí členy do funkcí a orgánů sboru,
rozhoduje o počtu členů výboru,
rozhoduje o zrušení členství,
rozhoduje o zrušení sboru.
	Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna minimálně třetina všech členů.

Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sboru je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sboru.
Vzhledem k malému počtu členů nevolí valná hromada výbor sboru a jeho funkci vykonává sama valná hromada sboru.


Čl. 8
Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu 12 měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírají její pravomoci společně starosta , místostarosta a velitel.  

Čl. 9
Starosta
Starosta naplňuje rozhodnutí valné hromady a zastupuje sbor navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance sboru do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sboru. Rozsah pravomocí starosty stanoví valná hromada.
Starosta zejména:
	koordinuje činnost sboru

svolává valnou hromadu
jeho hlas rozhoduje při rovnosti hlasů na valné hromadě
navrhuje kandidáty do funkce hospodáře a jednatele
	Starostu volí valná hromada veřejným nebo tajným hlasováním.

Starosta je volen na funkční období 5 let. Ti kteří byli voleni mohou být opět voleni do funkce starosty.
Starosta je odpovědný za plnění rozhodnutí valné hromady, vedení účetní evidence a plynulý chod sboru.
Starosta připravuje podklady pro jednání valné hromady, vede valnou hromadu.
V nepřítomnosti zastupuje starostu místostarosta, pokud je nepřítomen i místostarosta pak velitel.


Čl. 10
                 Velitel

1.  Velitel zejména:              
     a) při požárech a cvičeních vykonává vrchní velení
	cvičení mužstva svolává a organizuje

napomíná poklesky mužstva a usiluje o jejich odstranění
vykonává dohlídku nad stříkačkami a výzbrojí a usiluje a ukládá členům odstranění nedostatků 
navrhuje členy sboru na pochvalu či odměnu při vykonání ušlechtilých skutků při zásazích a při prokázání osobní odvahy při záchraně života a majetku
přednáší na valné hromadě zprávu o činnosti mužstva   
        


Čl. 10
Zásady hospodaření
Sboru hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
Zdroji majetku jsou zejména:
	dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
výnosy majetku,
příjmy z činností při naplňování cílů sboru,
členské příspěvky,
výnosy z kulturních akcí či jiných akcí pořadáných sborem
	Za hospodaření sboru odpovídá starosta , která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
	Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

Čl. 11
Zánik sboru
Sboru zaniká:
	dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sborum na základě rozhodnutí valné hromady,
	rozhodnutím Ministerstva vnitra.
	Zaniká-li sboru dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. 12
Závěrečná ustanovení
Sboru může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sboru.
Sboru má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.


V Dobrošově  dne ……………………….


Přípravný výbor:

……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….








