Stanovy spolku
Čl. I.
Preambule
Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku
se řídí těmito Stanovami, které jsou uloženy ve svém plném znění v sídle
spolku.
Čl. II.
Název
Start Lobkovice, z. s. (dále jen „Spolek“)
Čl. III.
Sídlo
Adresa sídla spolku je Polní 731, 277 11 Libiš
Čl. IV.
Účel Spolku, činnosti Spolku
1. Účelem Spolku je podpora výkonu sportovní činnosti členů Spolku, její
organizace, řízení, propagace a další s tím související úkoly.
2. Hlavní činností Spolku je:
• Organizace
• Řízení a koordinace sportovní činnosti členů Spolku
• Vytváření ekonomické základny pro plnění cílů Spolku
• Budování, provozování a udržování sportovišť, které vlastní nebo užívá
• Hájení zájmů členů Spolku navenek a za tím účelem spolupráce s orgány
obce a ostatními organizacemi (ČSA, ČUS, atp.) a dalšími jednotlivci
• Poskytování herního a s tím souvisejícího ekonomického zázemí členů
Spolku

Čl. V.
Členství
1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát bez rozdílu
každá fyzická osoba.
2. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a
nepřechází na jeho právního nástupce.
3. Členství ve Spolku vzniká doručením písemné přihlášky výkonnému výboru
Spolku a jeho souhlasem se vznikem členství.
4. Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby:
• Dobrovolným vystoupením člena. Členství končí dnem doručení
písemného oznámení o ukončení členství, není-li v oznámení o
ukončení členství uvedeno jinak.
• Vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí výkonného
výboru vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak.
• Úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého.
• Zánikem Spolku.
Čl. VI.
Práva a povinnosti člena

•
•
•
•
•
•
•

1. Každý člen Spolku má právo:
Podílet se na činnosti Spolku
Být pravidelně informován o dění ve Spolku
Podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy všem orgánům Spolku
A obdržet odpověď na své podání v přiměřené době
Hlasovat na Valné hromadě Spolku
Navrhovat své zástupce do orgánu Spolku
Volit a být volen do orgánu Spolku

2. Každý člen Spolku má povinnost:
• Řádně hradit stanovené příspěvky a další finanční povinnosti vyplývající
z rozhodnutí a usnesení orgánu Spolku, smluv a vnitřních předpisů
Spolku
• Chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst
Spolku
• Dodržovat Stanovy a Vnitřní předpisy Spolku

• Řídit se při výkonu sportovní činnosti Vnitřními předpisy a pravidly
vydanými Spolkem, případně příslušnou sportovní organizací, v rámci
které Spolek realizuje svou sportovní činnost
• Aktivně se podílet na činnosti Spolku
• V každé herní sezoně, tj. období listopad – říjen (odpracovat stanovený
počet brigádnických hodin)
• Pravidelně se informovat o dění ve Spolku

čl. VII.
Členské příspěvky
1. Výši členského příspěvku určí Valná hromada
2. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit, jsouli pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje Výkonný výbor
3. Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti
rozhoduje Výkonný výbor
4. Hrazení členských příspěvků a s tím související pravidla se řídí
příspěvkovým řádem, který schvaluje Valná hromada

Čl. VIII.
Orgány Spolku
1. Organizační strukturu Spolku tvoří:
• Valná hromada
• Výkonný výbor

Čl. IX.
Valná hromada
1. Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů Spolku a je
nejvyšším orgánem Spolku
2. Valnou hromadu svolává nejméně jedenkrát za rok Výkonný výbor Spolku.
Den, místo konání a program zasedání oznámí Výkonný výbor členům
Spolku nejméně jeden měsíc před termínem zasedání Valné hromady

3. Pozvánka na zasedání Valné hromady musí obsahovat místo, čas a program
zasedání Valné hromady
4. Valnou hromadu řídí předseda Výkonného výboru, případně jiný člen
Výkonného výboru pověření předsedou Výkonného výboru
5. Valná hromada spolku je usnášeníschopná za účasti nejméně jedné
poloviny všech členů Spolku
6. K přijetí usnesení je nutná nadpoloviční většina přítomných členů Spolku,
přičemž každý člen Spolku má 1 (slovy: „jeden“) hlas
7. V případě, že účast členů Spolku na Valné hromadě nedosáhne jedné
poloviny všech členů Spolku, dle odst. 5 tohoto článku, svolá Výkonný
výbor Spolku Náhradní valnou hromadu
8. Náhradní valná hromada Spolku je usnášeníschopná za účasti jakéhokoli
členů Spolku
9. Přijetí usnesení Náhradní valné hromady je nutná nadpoloviční většina
přítomných členů Spolku, přičemž každý člen Spolku má 1 (slovy: „jeden“)
hlas
10.Vyhotovení zápisu ze zasedání Valné hromady Spolku zajišťuje Výkonný
výbor Spolku

Čl. X.
Působnost Valné hromady

1. Valná hromada Spolku zejména:
• Schvaluje Stanovy Spolku, Vnitřní předpisy a řády Spolku a veškeré
jejich změny
• Schvaluje změnu účelu Spolku včetně zaměření hlavní a vedlejší činnosti
• Projednává a schvaluje program činnosti Spolku na další období
• Volí předsedu Výkonného výboru Spolku a členy Výkonného výboru
Spolku navržené jednotlivými členy Spolku
• Projednává a schvaluje změnu názvu Spolku
• Rozhoduje o zrušení a způsobu zrušení Spolku
• Rozhoduje o výši příspěvku

Čl. XI.
Výkonný výbor Spolku

1. Výkonný výbor Spolku je statutárním orgánem Spolku, který řídí činnost
Spolku v souladu se zákonem a těmito Stanovami
2. Členy Výkonného výboru Spolku volí Valná hromada Spolku na dobu 5 let
3. Výkonný výbor Spolku je složen s Předsedy a dvou členů
4. Každý ze členů Výkonného výboru je oprávněn jednat jménem Spolku
samostatně
5. Členství ve Výkonném výboru vzniká zvolením
6. Členství ve Výkonném výboru zaniká zánikem členství ve Spolku, uplynutím
funkčního období, vzdáním se funkce nebo odvoláním člena Výkonného
výboru Valnou hromadou
7. Výkonný výbor Spolku může podle svých potřeb a možností zřídit
administrativní aparát a funkci tajemníka, přičemž při jejich zřízení /
jmenování, určí rozsah jejich působnosti a pravomoci
8. Členové Výkonného výboru jsou povinni vykonávat svou činnost ve prospěch
účelu Spolku a s ohledem na jeho zájmy
9. V případě ukončení činnosti některého z členů Výkonného výboru Spolku
dojde, na první následují Valné hromadě k doplňujícím volbám do Výkonného
výboru
10.Schůze Výkonného výboru Spolku svolává Předseda Výkonného výboru Spolku
či jakýkoli jeho člen, a to dle potřeby
11.Výkonný výbor Spolku musí být svolán, požádá-li o to nadpoloviční většina
jeho členů
12.Výkonný výbor Spolku je usnášeníschopný při přítomnosti nadpoloviční
většiny jeho členů. Pro přijetí usnesení Výkonného výboru Spolku je nutná
nadpoloviční většina přítomných členů Výkonného výboru Spolku. V případě
rovnosti hlasů rozhodne hlas Předsedy Výkonného výboru Spolku

Čl. XII.
Působnost Výkonného výboru

1. Výkonný výbor je nejvyšším orgánem Spolku v době mezi konáním Valných
hromad
2. Výkonný výbor vykonává pravomoci, které nejsou výlučně svěřeny Valné
hromadě Spolku

3. Výkonný výbor odpovídá za řádné hospodaření Spolku, je povinen jednat s péčí
řádného hospodáře
4. Výkonný výbor Spolku zejména:
• řídí činnost Spolku v souladu se Stanovami, Vnitřními předpisy Spolku a
usneseními Valné hromady
• rozhoduje o vyloučení člena Spolku
• svolává Valnou hromadu
• oznamuje členům Spolku den, místo konání a program zasedání Valné
hromady
• vyhotovuje zápis ze zasedání Valné hromady
• rozhoduje o počtu brigádnických hodin na následující herní sezónu (tj.
období listopad – říjen)
• podle svých potřeb zřizuje administrativní aparát funkci tajemníka

Čl. XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tyto Stanovy Spolku byly schváleny Valnou hromadou Spolku dne 12.12.2018
a okamžikem schválení nabývají účinnosti.
2. V případě, že jakékoli ustanovení v těchto Stanov bude shledáno neplatným či
nevynutitelným, nebude tím dotčena platnosti, respektive účinnost ostatních
ustanovení těchto Stanov.

V Praze dne 12.12.2018

