Labská Výzva, z. s.
Stanovy spolku
I.
Spolek
Labská Výzva, z. s. (dále jen „Spolek“) má své sídlo v Milovicích, na adrese Kaštanová 672, PSČ
289 24.

II.
Účel spolku
Účelem Spolku je organizace, propagace a podpora sportovně volnočasových aktivit
sportovního využití občanů, zejména dětí a mládeže.

III.
Hlavní činnost Spolku
Činnost Spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II, co by společného zájmu jeho členů.
Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
a) Organizování sportovní činnosti v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a
turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
b) tvorby širokých možností užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména
pak mládeže,
c) tvorba ekonomických základů pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností,
d) budováním, provozováním a udržováním tělovýchovných a jiných zařízení, která vlastní
nebo užívá,
e) vedením svých členů a ostatních účastníků tělovýchovného procesu ve spolku
k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou
informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec,
f) prosazováním zájmu členů spolku, za tím účelem spolupracovat s orgány obce,
s ostatními organizacemi (např. čta, čstv, sportovní svazy, apod.) i jednotlivci,
g) dalších forem své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví, apod.
v obci, zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností.
Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost
spočívající v podnikání nebo v jiné výdělečné činnosti.

IV.
Orgány spolku
Organizační strukturu Spolku tvoří tyto orgány:
a) Předseda, jako orgán Nejvyšší a Statutární,
b) členové.

V.
Předseda
Předseda je statutárním i nejvyšším orgánem Spolku.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jedná jménem Spolku, a to v souladu se zákonem a těmito stanovami. V případě, že
předseda jedná v rozporu s těmito Stanovami, je oprávněn nahradit Spolku škodu,
kterou tímto jednáním způsobí,
předseda podepisuje jménem Spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu
Spolku připojí svůj podpis,
předseda rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze
či rozdělení,
rozhoduje o změněn stanov, včetně změny zápisu názvu a symboliky Spolku, rozhodnutí
o změně sídla,
rozhoduje o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku,
schvaluje výsledku hospodaření,
rozhoduje o dispozicích s nemovitým majetkem,
určuje hlavní směry činnosti Spolku,
schvaluje výši a splatnost členských příspěvků,
rozhoduje o návrhu vyloučení člena a o jeho vyloučení.

VI.
Členství
Členství
Členem Spolku může být fyzická osoba starší 15 let. Fyzické osoby mladší 15 let musí mít souhlas
stvrzený podpisem svých zákonných zástupců.
Členství ve Spolku může být různého druhu, s čímž se pojí i rozdílná členská práva a povinnosti.
V rámci Spolku rozlišujeme tato členství:
a) Řádné,
b) přidružené,
c) čestné.

Ad a) Řádným členem Spolku se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo
právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností Spolku a hodlá se podílet na
naplňování společných zájmů s ostatními členy Spolku.
O přijetí řádného členy rozhoduje Předseda na základě podané písemné přihlášky zájemcem o
členství, či jeho zákonnými zástupci, a zaplacením příslušných členských příspěvků na dané
období (zpravidla školní rok).

Ad b) Přidruženým členem se může stát fyzická nebo právnická osoba, která se z jakéhokoliv
důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti Spolku
a přispívat k naplnění jeho účelu.
O přijetí přidruženého člena rozhoduje Předseda na základě žádosti zájemce, či zákonných
zástupců, o přidružené členství.

Ad c) Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností
dlouhodobě a významně podílela na činnosti Spolku, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu
v oblasti sportu.
O udělení čestného členství rozhoduje Předseda s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu
osoby, která má být uděleno.

Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí Předseda a ten také
odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez
zbytečného odkladu poté, kdy se o nich Předseda prokazatelně dozvěděl. Seznam členů může
být veden elektronickou formou.
Údaje o členech Spolku jsou neveřejné, mohou být však zpřístupněny v nezbytném rozsahu
střešní sportovní organizaci, které je Spolek členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči
této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních
samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze
státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství ve Spolku podáním písemné
přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem
zpřístupněny.
Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od Spolku na jeho náklad potvrzení s výpisem ze
seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.

Členská práva a povinnosti:
Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.
Členská práva, která přísluší všem členům:
•
•
•
•
•
•
•

Účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti Spolku,
být informován o činnosti Spolku,
účastnit se akcí, školení a seminářů podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce,
za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,
uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti Spolku,
účastnit se jednání Spolku, jedná-li se o činnost či chování daného člena,
změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,
ukončit kdykoliv své členství

Členská práva, která přísluší pouze řádným členům:
•

Pravidelně se účastnit sportovních a jiných tělesně-rozvíjejících tréninků a setkání.

Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:
•
•
•
•

Podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti
Spolku,
dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy Spolku a základní normy sportovního
chování,
plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů Spolku
šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží Spolku k zabezpečení jeho činnosti,
jakož i usilovat o dobré jméno Spolku.

Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat pouze řádní členové:
•

•

Řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jako ž i jiné poplatky související s řádným
členstvím a činností ve Spolku, pokud o tom příslušný orgán Spolku podle stanov
rozhodl,
řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

Zánik členství
Členství ve Spolku zaniká:
a) Vystoupením člena v průběhu daného období, nebo automaticky na konci daného
období,
b) vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek
nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho
zaplacení, na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,
c) vyloučením z důvodu závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních
předpisů spolku, usnesení a rozhodnutí orgánů spolku nebo jiných členských povinností,
d) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,
e) zánikem spolku bez právního zástupce,
f) zánik členství vyloučením.

Vyloučení ze spolku
O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje Předseda. Rozhodnutí o vyloučení se
v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na jeho adresu/e-mailovou adresu, kterou
poskytl. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto
rozhodnutí Předseda spolu s členskou radou přezkoumal. Návrh na přezkoumání rozhodnutí
předkládá vyloučený člen v písemné podobě Předsedovi, který je povinen návrh předložit
členům Spolku. Společně rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí
o vyloučení zruší v případě, kdy je to v rozporu se zákonem nebo stanovami.

VII.
Oddíly
Oddíl je základním organizačním článkem Spolku, který nemá právní osobnost a je zřizován
podle příslušnosti členů k určitému druhu sportovního odvětví, které je ve Spolku provozováno.
O zřízení a zrušení oddílu rozhoduje Předseda, který rovněž může stanovit bližší podmínky
fungování oddílů v rámci Spolku.

VIII.
Majetek a hospodaření
Zdrojem majetku Spolku jsou zejména:
a) Členské příspěvky,
b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,
c) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti
s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné,
turistické a osvětové činnosti,
d) příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů
e) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty,
apod.
f) dary.
Majetek Spolku je ve vlastnictví Spolku jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku
kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním,
rozhoduje Předseda. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání, apod.) s nemovitým
majetkem rozhoduje Předseda.
Bližší zásady hospodaření s majetkem Spolku může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může
rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.
V případě zrušení Spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem
vypořádání majetku. Likvidátora jmenují členové Spolku. Likvidační zůstatek po provedení
likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude
nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu ze statusu Spolku.

Stanovy nabývají platnosti nabytím právní moci po rozhodnutí rejstříkového soudu.
V Milovicích dne

předseda

