STANOVY
spolek
„Klub Larse Heletága, z.s.“
čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter spolku

1)

Název spolku je: Klub Larse Heletága” (dále jen ”spolek”)

3)

Spolek působí na území České republiky s tím, že jednotlivé konkrétní akce mohou být
organizovány i mimo toto území, spolek se nečlení na organizační jednotky - celý spolek je
místně příslušnou organizační jednotkou.

2)

4)

Sídlem spolku je adresa: Věšínova 939/4, Praha 10, 100 00

Charakter spolku - spolek je založen podle zákona č. 89/2012 Sb., „nový občanský zákoník“.
Sdružují se v něm členové se společným zájmem za účelem propagace a provozování
sportovních akcí, kulturních aktivit a práce s mládeží.
čl. II
Cíle činnosti

Cílem spolku je propagace a organizace sportovních a kulturních aktivit týkajících se především
vodáckých akcí a za účelem plnění tohoto cíle spolku provádí činnosti spočívající zejména v:





organizování vodáckých akcí na území ČR i mimo toto území;
organizování jiných sportovních akcí na území ČR i mimo toto území;
organizování kulturních akcí a výletů;
výchovná a sportovní práce s mládeží.
čl. III
Náplň a formy činnosti

1)

Náplň činnosti musí odpovídat cílům spolku.

3)

Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

2)

Cíle spolku jsou realizovány zvláště pro vlastní členy spolku.
čl. IV
Členství ve spolku

1)

Členem spolku může být jen fyzická osoba, u osob mladších 18 let musí být vstup podložen
písemným souhlasem jednoho ze zákonných zástupců.

2)

Přihlášku k členství přijímá předseda či jím stanovený zástupce a žádost o vstup může podat
kdokoli bez podmínek. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 členů výboru spolku, obvyklá doba
pro rozhodování o nových členech je závěr roku, v konkrétních případech však může výbor
spolku rozhodovat kdykoli.

3)
4)

Zakládajícím členem spolku 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 spolku;
rozhodnutím členské schůze;
nezaplacením členských příspěvků ve lhůtě splatnosti;
úmrtím člena spolku;
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 zánikem spolku.
5)

Člen má právo

6)

Člen má povinnost

7)

Roční členské příspěvky jsou splatné vždy k 31.1. daného roku a jejich výši a výši zápisného
určuje výbor spolku, případně členská schůze. Zveřejnění výše příspěvků a zápisného bude
oznámena vždy do 31.12. předchozího roku.

 účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
 účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen, právo být volen do
orgánů spolku, které jednají jménem spolku navenek, však nemají nezletilí členové spolku;
 předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
 podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku;
 dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíly spolku, tj. svou činností naplňovat cíle
spolku;
 platit členské příspěvky;

Orgány spolku jsou:





čl. V
Orgány spolku, statutární orgán spolku

členská schůze;
výbor spolku ve složení: a) předseda spolku, b) pokladník spolku, c) sekretář spolku;
předseda spolku;
revizor spolku.

Statutárním zástupcem spolku je předseda. Jedná jménem spolku navenek samostatně. Statutární
zástupci mohou udělit plnou moc k zastupování spolku další osobě.

1)

čl. VI
Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku.
Členskou schůzi svolává předseda spolku z vlastního podnětu, na žádost člena výboru nebo na
žádost nejméně 10 členů spolku (pro případ, že má spolek méně než 20 členů, na žádost 50%
členů spolku), a to tak, aby se členská schůze konala do 30 dnů od doručení žádosti k jejímu
svolání předsedovi.
V případě, že předseda poruší svou povinnost svolat řádně a včas členskou schůzi podle
předchozí věty, je oprávněn členskou schůzi svolat kterýkoli člen výboru nebo kterýkoli člen
spolku, disponuje-li žádostmi stanoveného počtu členů oprávněných žádat svolání členské
schůze dle předchozí věty.
Svoláním členské schůze se rozumí zaslání písemné pozvánky členům spolku na adresu bydliště
každého člena nebo na emailovou adresu uvedenou členem spolku.

2)

Řádná členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů spolku.
Nesejde-li se usnášeníschopná řádná členská schůze, svolá se náhradní členská schůze stejným
mechanismem dle bodu VI / 1) a to nejpozději do jednoho měsíce, ale ne dříve než za 5 dnů od
konání řádné schůze.
Tato náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
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3)

1)

Členská schůze přijímá rozhodnutí veřejným nebo tajným hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je
potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.

Členská schůze

 schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku včetně nakládání se
zbylým majetkem po likvidaci; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba více než 1/2 všech
členů spolku;
 volí výbor spolku;
 schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní
zprávu;
 rozhoduje o vyloučení člena;
 určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období.
čl. VII
Výbor a předseda spolku, jednání jménem spolku

Výbor spolku je tříčlenný a je složen z: a) předsedy spolku, b) pokladníka spolku, c) sekretáře
spolku, jeho funkčním obdobím je pět let. Každý člen má právo navrhnou novou volbu
kteréhokoli člena výboru či celého výboru.
V případně kdy není zvolen nový výbor spolku, zůstává stávající výbor ve výkonu funkce až do
zvolení nového výboru.
Zástupci do výboru spolku jsou voleni na členské schůzi a to každý jednotlivě za konkrétního
člena výboru uvedeného pod písm. a), b) a c).
Činnost výboru spolku řídí předseda spolku.

2)

Výbor spolku řídí činnost spolku v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru spolku je
volně přístupná členům spolku.
Výbor spolku

 na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to písemně člen spolku;
 připravuje zprávu o činnosti za minulé období (výroční zprávu), návrh rozpočtu na další
období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti, stanovuje výši zápisného a
členských příspěvků

3)

Předseda spolku naplňuje rozhodnutí členské schůze a výboru, je statutárním orgánem spolku a
jedná jménem spolku navenek samostatně. Předseda spolku je zároveň členem výboru spolku.
Osoby oprávněné jednat jménem spolku mohou udělit plnou moc k zastupování spolku další
osobě.

1)

čl. VIII
Revizor spolku

Kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze.
Je volen členskou schůzí a jeho funkčním obdobím je pět let.
V případně kdy není zvolen nový revizor spolku, zůstává stávající revizor ve výkonu funkce až do
zvolení nového revizora.

2)

Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávu; tyto předkládá členské schůzi.

3

1)

čl. IX
Zásady hospodaření

Spolek je neziskovou organizací. Příjmem tedy jsou zápisné a příspěvky členů.
Případné další příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány výhradně na činnost
spolku.
Dalšími příjmy mohou být příjmy pouze z činnosti, která je v souladu s cíli spolku, přičemž takové
příjmy budou užity k další činnosti spolku.

2)
3)

Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s fyzickou i právnickou osobou pro finanční zajištění
svých aktivit.

Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle
těchto stanov a rozpočtem spolku.

Hospodaření spolku se uskutečňuje na základě ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.
Za hospodaření odpovídá výbor, který členské schůzi předkládá výroční zprávu.
Revizi výroční zprávy a činnosti výboru provádí revizor.
čl. X
Okolnosti zániku spolku

V případě zániku bude s případným zbylým majetkem po likvidaci naloženo na základě rozhodnutí
členské schůze.
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