SK Radslavice, z.s.

STANOVY
SK

R A D S L A V I C E , z. s.

OBECNÁ USTANOVENÍ
Čl. I.
Název, sídlo a působnost spolku
1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem spolku s názvem SK Radslavice, z.s. (původní
název Tělovýchovná jednota Sokol Radslavice).
(dále jen „spolek")
2. Spolek sídlí na adrese Na Návsi 187, 751 11 Radslavice.
3. Spolek působí zejména na území České republiky.
ČI. II.
Právní postavení
1. Spolek je založen v souladu s občanským zákoníkem jako samosprávný a dobrovolný svazek členů.
Sdružuje členy a zájmové skupiny na základě společného zájmu.
2. Spolek je nezávislou a nepolitickou organizací. Svou činnost vyvíjí na základě a v rámci ústavy ČR a
platných zákonů. Spolek je neziskovou právnickou osobou, ve které členové ani členové orgánů
spolku neručí za dluhy spolku.
ÚČEL SPOLKU
ČI. III.
Účel spolku
1. Účelem (cílem a posláním) spolku je podpora výkonu sportovní činnosti v obci Radslavice, její
organizace, řízení, propagace, jakož i příprava sportovní reprezentace obce a další s tím související
úkoly. Hlavním předmětem činnosti spolku je vytváření příznivých podmínek pro uspokojování
zájmů a potřeb svých členů, zejména za účelem rozvoje jejich tělesné zdatnosti, zdraví a psychické
regenerace.
2. Spolek zpřístupňuje různé formy tělovýchovných a sportovních aktivit i dalším zájemcům z řad
rodinných příslušníků, případně dalších občanů.
3. K dosažení svého účelu bude spolek usilovat zejména o:
a)
pořádání vlastních akcí podle potřeb a zájmu svých členů (tělovýchovné, sportovní,
společenské, kulturní aj.),
b)
provoz a údržbu vlastních nebo svěřených zařízení sloužících pro jeho činnost,
c)
tvorbu podmínek pro zapojení i neorganizovaných občanů,
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d)
e)

4.

členství v FAČR, která je národní sportovní organizací sdružující fotbalové kluby,
udržovat přátelské a družební styky s ostatními oddíly, kluby a tělovýchovnými jednotami
obdobného zaměření, v rámci ČR i v zahraničí.

Spolek je nezávislý na politických stranách a hnutích a spolupracuje se všemi demokraticky
uspořádanými právnickými osobami a s jednotlivci majícími shodné cíle a poslání.
ČLENSTVÍ
ČI. IV.
Členství
Oddíl 1
Druhy členství

1. Členství ve spolku je dobrovolné, váže se na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.
2. Druhy členství se vymezují jako členství:
a)
řádné,
b)
čestné.
Oddíl 2
Řádné členství
1.

Řádným členem mohou být fyzické osoby, které souhlasí se stanovami a účelem spolku.

2.
a)
b)

O přijetí za člena rozhoduje Výkonný výbor spolku na základě:
písemné přihlášky u fyzické osoby starší 18 let,
písemné přihlášky a písemného souhlasu zákonných zástupců u předškolní a školní
mládeže ve věku do 18 let.

3.

Přihláška člena musí být podána písemně na tiskopisu spolku, který obsahuje jméno a příjmení
žadatele, datum narození, bydliště, zájmová skupina, číslo zdravotní pojišťovny, souhlas se
stanovami spolku a shromažďováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně
osobních údajů, přílohou přihlášky musí být fotografie.

4.

Řádné členství vzniká dnem vyslovení souhlasu se vznikem členství Výkonným výborem
spolku.

5.

Řádný člen starší 18-ti let disponuje veškerými členskými právy a povinnostmi. Členové mladší
18-ti let rovněž, vyjma práva volit a být volen do orgánů spolku.
Oddíl 3
Čestné členství

1. Čestným členem spolku mohou být fyzické osoby, které souhlasí se stanovami a účelem spolku.
2. Čestné členství vzniká na základě písemného návrhu řádného člena spolku na přijetí čestného
člena, (návrh musí obsahovat odůvodnění návrhu na vznik čestného členství).
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3. Čestné členství vzniká dnem vyslovení souhlasu se vznikem členství Výkonným výborem spolku.
4. Čestný člen disponuje veškerými členskými právy a povinnostmi, vyjma povinnosti platit členský
příspěvek, práva volit a být volen do orgánů spolku a při hlasování má pouze hlas poradní.
Oddíl 3
Různé
Pověřený člen Výkonného výboru vede seznam členů. Zápisy a výmazy se provádějí průběžně. Seznam
členů je vždy aktualizován k výroční valné hromadě. Zapisované údaje člena spolku jsou: jméno a
příjmení, datum narození, kontaktní adresa, informace o uhrazených členských příspěvcích. Každý člen má
právo nahlížet do seznamu členů. Seznam členů je neveřejný.
ČI. V.
Práva a povinnosti členů
1. Každý člen spolku má právo:
a)
volit orgány spolku., jeli starší 18-ti let
b)
být volen do orgánů spolku., je-li starší 18-ti let,
c)
obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
d)
účastnit se činností spolku,
e)
využívat výhod členství ve spolku a být informován o činnosti spolku.
2. Každý člen spolku je povinen:
a)
dodržovat stanovy spolku a rozhodnutí výkonného výboru spolku,
b)
aktivně se podílet na plnění účelu spolku,
c)
svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
d)
řádně a včas platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou,
e)
dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jména spolku,
f)
chránit a šetřit majetek spolku.
3. Práva a povinnosti člena spolku jsou vázána na osobu člena spolku a nejsou převoditelná na jiné
osoby.
ČI. VI.
Členské příspěvky
1. Členové spolku platí roční členský příspěvek, jehož výši schvaluje valná hromada.
Čl. VII.
Zánik členství
Oddíl 1
Způsoby zániku členství
1.

Členství ve spolku zaniká
a)
vystoupením,
b)
zrušením,
c)
vyloučením,

SK Radslavice, z.s.
d)

úmrtím.
Oddíl 2
Vystoupení člena

1. Člen má právo vystoupit ze spolku na základě písemné žádosti, a to i bez uvedení důvodů.
2. Člen, který vystoupil ze spolku může být opětovně přijat pouze na návrh a doporučení některého z
členů spolku.
Oddíl 3
Zrušení členství
1. Výkonný výbor spolku zruší členství, jestliže člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce
dubna příslušného roku a neučiní tak ani v přiměřené lhůtě určené dodatečně ve výzvě k zaplacení,
ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn.
2. Opětovné přijetí člena, jeho členství bylo zrušeno podle odst. 1, je možné pouze na návrh a
doporučení některého z členů spolku.
Oddíl 4
Vyloučení člena
1. Člen spolku bude vyloučen, jestliže závažným způsobem poškodil dobré jméno spolku, úmyslně
porušil stanovy spolku nebo zásady hospodaření spolku, anebo neplní usnesení orgánů spolku a v
přiměřené lhůtě ani po výzvě spolku nápravu nezjedná. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení
povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu.
2. Vylučovací řízení zahajuje výkonný výbor spolku na návrh Revizní komise spolku.
3. Funkcionář spolku nebo zájmového sdružení a delegát valné hromady, proti němuž je vedeno
vylučovací řízení, nesmí po dobu tohoto řízení vykonávat svou funkci.
4. Opětovné přijetí vyloučeného člena není možné.
ORGANIZACE SPOLKU
Čl. VIII.
Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
a)
valná hromada, jako nejvyšší orgán spolku,
b)
výkonný výbor, jako kolektivní statutární orgán spolku,
c)
revizní komise, jako kontrolní orgáne spolku.
ČI. IX.
Valná hromada
1. Nejvyšším orgánem je valná hromada složená ze všech řádných členů spolku.
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2. Valnou hromadu svolává Výkonný výbor spolku podle potřeby, nejméně však jednou za volební
období Výkonného výboru a Revizní komise spolku. Pokud o její svolání požádá předseda spolku
nebo Výkonný výbor, musí být svolána nejpozději do 30 dnů od podnětu ke svolání. Výkonný
výbor svolává Valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů spolku.
3. Valná hromada je oprávněna rozhodovat o všech záležitostech spolku., zejména o změnách stanov
spolku.
4. Valná hromada volí Výkonný výbor a Revizní komisi spolku.
5. Valná hromada rozhoduje o vyloučení člena nebo zájmové skupiny v případě, že je jejich činnost v
rozporu se zákonem.
6. Valná hromada rozhoduje o přijetí nové zájmové skupiny.
7. Valná hromada projednává a schvaluje zprávu o hospodaření a majetku spolku, schvaluje rozpočet
navržený Výkonným výborem a příspěvky členům a zájmovým skupinám.
8. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
9. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá
většina členů.
10. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku je přijato, jestliže pro ně hlasují alespoň dvě třetiny
delegátů Valné hromady spolku.
11. Předseda Výkonného výboru zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do 30 dnů od jeho ukončení.
Zápis vyhotoví ten, kdo zasedání předsedal nebo ten, koho tím pověřila valná hromada. Ze zápisu
musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak se konalo, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu
předsedal, jaká usnesení valná hromada přijala a kdy byl zápis vyhotoven.
Čl. X.
Výkonný výbor
1. Výkonný výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku. Výkonný výbor je dále nejvyšším
výkonným orgánem spolku v období mezi zasedáními Valné hromady a rozhoduje o všech věcech,
které nejsou ve výlučné pravomoci Valné hromady.
2. Členství ve Výkonném výboru vzniká volbou na Valné hromadě na základě návrhu některého ze
členů nebo Výkonného výboru spolku na dobu čtyř roků.
3. Výkonný výbor má pět členů a je tvořen:
a)
předsedou,
b)
místopředsedou,
c)
dalšími třemi členy Výkonného výboru
4. Výkonný výbor spolku svolává dle potřeby předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda.
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5. Výkonný výbor zejména koordinuje činnost spolku, svolává Valnou hromadu, zpracovává
podklady pro rozhodnutí Valné hromady a rozhoduje o přijetí za člena spolku.
6. Předseda a místopředseda Výkonného výboru zastupují a reprezentují spolek navenek a jednají
jeho jménem. Předseda a místopředseda mají podpisové právo při uzavírání smluvních vztahů
mezi spolkem a fyzickými či právnickými osobami.
7. Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů.
8. Rozhodnutí Výkonného výboru spolku jsou přijata, pokud mají podporu nadpoloviční většiny z
přítomných členů Výkonného výboru spolku. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
9. Výkonný výbor spolku vede o činnosti potřebnou evidenci a dokumentaci.
10. Výkonný výbor schvaluje převedení členů v rámci zájmových skupin.
11. Jestliže se přes opakované, nejméně dvojí svolání v průběhu 6 měsíců nesejde usnášeníschopná
Valná hromada, přebírá její pravomoci Výkonný výbor spolku.
ČI. XI.
Předseda a místopředseda Výkonného výboru
1. Předseda a místopředseda Výkonného výboru zastupují statutární orgán spolku navenek. Jsou
oprávněni vystupovat jeho jménem ve všech právních záležitostech. Jednají za spolek každý
samostatně.
2. V případě úmrtí nebo odstoupení některého z nich, jako předseda nebo místopředseda spolku jedná
jiný pověřený člen Výkonného výboru, kterého si zbylí členové zvolí na mimořádné valné hromadě.
Čl. XII.
Revizní komise
1. Revizní komise je kontrolní orgán spolku, který má tři členy a skládá se z:
a) předsedy Revizní komise
b) dalších dvou členů Revizní komise.
2. Revizní komise je volena Valnou hromadou.
3. Revizní komise provádí kontrolu všech ekonomických a právních operací uskutečňovaných v rámci
všech orgánů spolku.
4. Členové Revizní komise mají právo účasti na jednání Valné hromady spolku, jsou oprávněni
provádět kontrolu potřebné evidence, dokumentace a hospodaření spolku.
5. Každý spolku je povinen poskytnout součinnost Revizní komisi potřebnou k její činnosti, a to
zejména poskytovat pravdivé a úplné informace, předkládat požadované písemnosti nebo jiné
důkazy, o které revizní komise požádá.
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6. Revizní komise seznamuje Výkonný spolku výsledky své kontrolní činnosti. Pro zasedání Valné
hromady připravuje Revizní komise zprávu o činnosti.
Čl. XIII.
Zájmové skupiny
1. Zájmové skupiny, jsou složeny z členů spolku, kteří se dobrovolně, ku společnému prospěchu,
sdružili pod společným názvem SK Radslavice, z. s.. Z důvodu jednotného prosazování svých
zájmů, potřeb a hospodárnosti, svěřují vyřizování společných záležitostí orgánům spolku.
2. Každá zájmová skupina (např. orientační běžci, turistický oddíl apod.) si samostatně organizuje
svůj vlastní tělovýchovný proces dle pravidel daného sportovního odvětví a podmínek soutěžních
řádů svazových orgánů, a to při respektování stavu vlastních příjmů a celkových zdrojů spolku a
jejich materiálně technických podmínek.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. XIV.
Zásady hospodaření
1. Spolek je neziskovou právnickou osobou.
2. Majetek spolku tvoří finanční fondy, hmotný a nehmotný majetek. Spolek vede o svém majetku,
příjmech a vydáních zákonem předepsanou evidenci a dokumentaci. Spolek vede podvojné
účetnictví.
3. Zdroje majetku spolku tvoří zejména:
a)
členské příspěvky členů,
b)
dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
c)
příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti,
d)
příjmy z výnosů, účtů, vkladů, dotace, dědictví apod.
e)
dary a dotace od členů a zájmových skupin,
f)
příjmy z hospodářské činnosti zejména příjmy z reklam.
4. K zajištění finančních operací zřizuje spolek vlastní pokladnu a účet u peněžního ústavu.
5. Zastupování spolku a nakládání se spolkovým účtem se řídí rozhodnutím Výkonného výboru,
který za hospodaření spolku odpovídá.
Čl. XV.
Zánik spolku
1. Spolek zaniká rozhodnutím valné hromady o dobrovolném rozpuštění nebo sloučením s jiným
sportovním klubem nebo rozhodnutím soudu.
2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Valná hromada o způsobu
majetkového vypořádání. Při zániku spolku bude vždy provedeno majetkové vypořádání v
souladu se zákonem.
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Čl. XVI.
Závěrečná ustanovení
1. Symboliku spolku, tj. barvy, znak, vlajku a logo schvaluje Výkonný výbor.
2. Jakékoliv změny a doplňky stanov spadají do výlučné pravomoci Valné hromady spolku a nabývají
účinnosti dnem schválení Valné hromady.
3. Členové spolku se mohou volně sdružovat k prosazování svých specifických zájmů (trenéři,
cvičitelé, rozhodčí, profesionální sportovci) do asociací či obdobných sdružení bez vlivu na jejich
členství ve spolku.
4. Tyto stanovy byly přijaty valnou hromadou dne 30.10.2015 a jsou uloženy v sídle spolku.

V Radslavicích, dne ……………

Předseda spolku:

………………………………………..
Jiří Suchánek

Místopředseda spolku:

………………………………………..
Petr Hofman

