STANOVY
TJ Klínovec LO, z. s.
Článek 1
NÁZEV, SÍDLO
Název spolku zní: TJ Klínovec LO, z. s. (dále jen „spolek“)
Sídlem zapsaného spolku je: Chomutov
Článek 2
PRÁVNÍ POSTAVENÍ SPOLKU
Spolek je dobrovolný nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu a přesvědčení. Spolek
je právnickou osobou vzniklou podle ust. § 214 - 302 občanského zákoníku.
Článek 3
ÚČEL SPOLKU
Hlavním účelem spolku je:
-

organizace tělovýchovné a sportovní činnosti, zejména závodního lyžování dětí a mládeže;
podpora lyžování ostatních členů.

Vedlejším účelem spolku je:
-

hospodářská činnost spočívající v podnikání.

Článek 4
ČLENSTVÍ
1)

Členem spolku se může stát plně svéprávná fyzická osoba, která souhlasí se stanovami a
účelem spolku.

2)

Spolek má následující druhy členství:
a) řádné členství,
b) podmíněné členství,
c) pasivní členství,
d) čestné členství.

3)

Detailní podmínky členství a podmínky působení dalších osob majících vztah ke spolku jsou
stanoveny vnitřním předpisem spolku (dále jen „Podmínky členství“), který schvaluje členská
schůze spolku.

4)

O přijetí člena rozhoduje členská schůze s tím, že při svém rozhodování zohledňuje Podmínky
členství.

5)

O přijetí za člena rozhoduje na základě písemné přihlášky členská schůze. Přihláška musí být
v písemné formě a opatřena podpisem žadatele,v případě nezletilého žadatele i podpisem
zákonného zástupce žadatele.

6)

O přihlášce rozhodne členská schůze na svém nejbližším jednání.

7)

Postavení žadatele o členství od podání žádosti do rozhodnutí o přijetí/nepřijetí členského schůze
řeší Podmínky členství.

8)

Členství vzniká dnem, kdy členská schůze rozhodne o přijetí žadatele za člena spolku. Členství
zaniká:
a) dnem, kdy je spolku doručeno oznámení člena o vystoupení ze spolku; toto oznámení musí
být v písemné formě opatřeno podpisem člena;
b) úmrtím člena;
c) vyloučením člena na základě rozhodnutí členské schůze;
d) zánikem spolku;
e) automaticky dle úpravy v Podmínkách členství.

Článek 5
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA
Člen spolku má práva a povinnosti dle druhu členství. Jednotlivá práva a povinnosti jsou upraveny
Podmínkami členství.
Článek 6
SEZNAM ČLENŮ
1)

Spolek vede seznam svých členů. Ta obsahuje členské číslo, jméno, příjmení, datum narození a
kontaktní údaje člena. Zápisy v seznamu členů a výmazy z něj provádí k tomu zmocněný člen
výkonného výboru, který rovněž přiděluje nově přijatým členům členská čísla.

2)

Seznam členů je neveřejný a právo nahlížet do něj mají pouze členové spolku. Právo členů a
dalších oprávněných osob žádat potvrzení ve smyslu ustanovení § 236 odst. 2 občanského
zákoníku tím není dotčeno.

Článek 7
ORGÁNY SPOLKU
Orgány spolku jsou:
–
–
–

členská schůze
výkonný výbor
revizní komise
Článek 8
ČLENSKÁ SCHŮZE

1)

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

2)

Účastnit se zasedání členské schůze mají právo všichni členové spolku a hlasovat na něm jsou
oprávněni pouze ti, kterým to umožňují Podmínky členství. Člen s hlasovacím právem může
zmocnit jiného člena spolku s hlasovacím právem. V takovém případě je zapotřebí plná moc.
Plná moc pro člena rodiny je možná neověřená, v ostatních případech je nutná plná moc
s ověřeným podpisem zmocnitele.

3)

Zasedání členské schůze svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jednou za rok.
Výkonný výbor svolá zasedání členské schůze vždy, když o to požádá nejméně jedna třetina
členů spolku s hlasovacím právem.

4)

Členská schůze je považována za svolanou, pokud výkonný výbor rozešle písemné pozvánky
všem členům spolku poštou nebo na e-mailovou adresu evidovanou v seznamu členů. Členská
schůze musí být svolána nejméně 30 dnů před termínem konání.

5)

Členská schůze zejména:
a)
b)
c)
d)

rozhoduje o změnách stanov;
přijímá interní předpisy spolku, zejména Podmínky členství či jiné interní předpisy spolku;
jmenuje a odvolává členy výkonného výboru, jakož i dalších orgánů spolku, jsou-li zřízeny;
schvaluje rozpočet předložený výkonným výborem, zprávu výkonného výboru o činnosti a
hospodaření spolku;

e) rozhoduje o nakládání s nemovitým majetkem a o případném zastavení nemovitého majetku
spolku,
f) rozhoduje o výši členských příspěvků,
g) rozhoduje o zrušení spolku;
h) rozhoduje o přijetí a vyloučení člena, pokud tak stanoví Podmínky členství;
i) rozhoduje o dalších otázkách, které jí předloží k rozhodnutí výkonný výbor.
6)

O odvolání proti rozhodnutí výkonného výboru o vyloučení člena rozhoduje nejbližší členská
schůze svolaná po datu, kdy bylo odvolání člena doručeno spolku. Proti jiným rozhodnutím
orgánů spolku než proti rozhodnutí výkonného výboru o vyloučení člena není odvolání ke členské
schůzi přípustné. Právo člena obracet se na členskou schůzi se stížnostmi a dalšími podněty tím
není dotčeno.

7)

Zasedání členské schůze se koná na území České republiky, a to buď v sídle spolku, případně
na jiném místě, uzná-li to výkonný výbor za vhodné s ohledem na možnost co největšího počtu
členů zúčastnit se zasedání.

8)

Zasedání členské schůze je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň polovina všech členů
spolku – s právem hlasovat (i na základě plných mocí);
Pokud se polovina členů spolku nesejde ani 30 minut od času zahájení členské schůze
uvedeného na pozvánce, koná se náhradní zasedání členské schůze. Tato náhradní členská
schůze nesmí řešit změnu stanov, změnu Podmínek členství a jiné body mimo navržený program
v pozvánce.

9)

Hlasovací právo všech členů spolku s hlasovacím právem je rovné. Hlasuje se veřejně aklamací,
nerozhodne-li členská schůze, že hlasování bude tajné.

10) O změně stanov, přijímání Podmínek členství a o zrušení spolku rozhoduje členská schůze
dvoutřetinovou většinou přítomných členů – s právem hlasovat (i na základě plných mocí), v
ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů – s právem hlasovat (i na
základě plných mocí).
11) Ze zasedání členské schůze se pořizuje zápis a výkonný výbor zajistí, aby tento zápis byl do 30
dnů ode dne konání členské schůze vhodnou a dostatečnou formou zpřístupněn všem členům
spolku, a zůstal takto zpřístupněn po dobu nejméně 3 let od konání členské schůze. Vystavení
zápisu na pevně stanovené adrese na Internetu se pro účely tohoto odstavce považuje za
vhodnou a dostatečnou formu zpřístupnění. Zápisy ze zasedání členských schůzí musí být vedle
toho k dispozici členům k nahlédnutí na žádost člena spolku.
Článek 9
VÝKONNÝ VÝBOR
1)

Výkonný výbor je výkonným a kolektivním statutárním orgánem spolku. Ze své činnosti je
výkonný výbor odpovědný členské schůzi.

2)

Výkonný výbor je tvořen třemi až pěti členy spolku, jejichž práva jsou rovná. Výkonný výbor volí
ze svého středu předsedu.

3)

Výkonný výbor řídí činnost spolku v období mezi členskými schůzemi.

4)

Způsob a frekvenci zasedání výkonného výboru si výbor stanoví interně, avšak s tím, že k přijetí
usnesení výkonného výboru jsou zapotřebí hlasy nejméně třech jeho členů. Připouští se
hlasování výkonného výboru per rollam (vzdáleně elektronicky či poštou).

5)

O usneseních ze zasedání výkonného výboru se pořizuje zápis, který bude přístupný členům
spolku.

6)

Člen výkonného výboru je volen členskou schůzí na dobu 3 let. Členská schůze může člena
výkonného výboru odvolat.

7)

Výkonný výbor zejména:
a)
b)
c)
d)

koordinuje činnost spolku;
svolává zasedání a náhradní zasedání členské schůze;
zpracovává podklady pro rozhodování členské schůze;
předkládá členské schůzi rozpočet na následující rok, zprávu o činnosti a zprávu o
hospodaření spolku;
e) řídí se schválených rozpočtem spolku.

8)

Členové výkonného výboru zastupují spolek navenek. V případě písemných úkonů je nutný
podpis předsedy výkonného výboru a jednoho člena výkonného výboru. Za spolek podepisují tak,
že k vytištěnému nebo vypsanému názvu spolku připojí svůj podpis.

Článek 10
REVIZNÍ KOMISE
1)

Revizní komise je tvořena 3 členy spolku, jejichž práva jsou rovná.

2)

Revizní komise provádí revizi činnosti výkonného výboru a hospodaření spolku.
Článek 11
ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

1)

Spolek hospodaří s vlastním movitým i nemovitým majetkem.

2)

Zdroji majetku spolku jsou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

3)

dary a příspěvky fyzických a právnických osob;
výnosy majetku;
příjmy z činnosti při naplňování účelu spolku;
členské příspěvky, rozhodne-li členská schůze o jejich vybírání;
další zdroje, pokud je schválí členská schůze;
vedlejší hospodářská činnost spočívající v podnikání.

Za hospodaření spolku odpovídá výkonný výbor, který o něm předkládá zprávu členské schůzi.

Článek 12
ZÁNIK SPOLKU
1)

Spolek zaniká některým ze způsobů stanovených zákonem.

2)

Zanikne-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu
majetkového vypořádání.

Tyto stanovy zapsaného spolku byly schváleny v areálu TJ Klínovec dne 21.11.2015 Valnou hromadou
TJ Klínovec, jejíž konání je potvrzeno zápisem z valné hromady konané dne 21.11.2015

