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Stanovy Sportovního klubu

orientačního běhu

Roudnice n. L., z. s.

I. Obecná ustanovení
(1) Název: Sportovní klub orientačního běhu Roudnice n. L., z. s. (dále jen "Spolek").
(2) Sídlo: Černěves 76, 41301 Roudnice nad Labem.
(3) Sportovní klub orientačního běhu Roudnice n. L., z. s. je spolkem ve smyslu ust. § 214 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jehož cílem je podpora orientačního běhu
v Roudnici nad Labem, jakož i na dalších místech České republiky, a to formou osvěty,
pořádání akcí, setkávání členů atd.
(4) Spolek působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou.
(5) Spolek je založen na dobrovolném členství fyzických osob.
(6) Spolek je přímým následovníkem dobrovolného sdružení Sportovní klub orientačního běhu
Roudnice nad Labem (IČ: 68983654).
ll. Poslání Spolku
Posláním Spolku je podpora a rozvoj sportovních aktivit a zájmové
zejména zaměřených na orientační sporty.

činnosti dětí

i

dospělých,

ll. Hlavní činnost Spolku
Svou činností naplňuje Spolek své poslání v bodě II. Tato činnost zahrnuje:
a) účast členů Spolku na sportovních akcích,
b) pořádání sportovních akcí pro orientační běžce, bez omezení věkové hranice,
c) pořádání náborových závodů, zaměřených hlavně na školní mládež, ale bez omezení
věkové hranice,
d) tréninková činnost, zaměřená hlavně na děti a dorost,
e) tvorba nových map pro sportovní akce,
f) pořádání náborových seminářů pro školy,
g) podpora členů při účasti na sportovních akcích, soustředěních a školicích seminářů,
v oblasti orientačních sportů,
h) propagace zdravého pohybu a sportu,
i) spolupráce s dalšími zájmovými spolky a ostatními oddíly orientačního běhu (dále jen
OB),
j) vystupování jako právnická osoba při jednáních ohledně akcí spojených s OB a v zájmu
práv svých členů,
k) Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou
činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.
l) realizace a účast na projektech souvisejících se zaměřením a účelem Spolku
IV. Členství v Spolku, jeho vznik a zánik
(1) Členem Spolku může být každá fyzická osoba starší 15 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání,
politického asociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Osoby do 15 let se
mohou zúčastnit činnosti v Spolku jako členové, pouze s písemným souhlasem zákonného
zástupce.
(2) Práva členů Spolku jsou:
a) zúčastňovat se dle svých možností a zájmu na společenské a sportovní činnosti
Spolku a podílet se na všech výhodách vyplývajících z členství,
b) zúčastňovat se jednání valné hromady Spolku, uplatňovat své názory a návrhy a
vyžadovat informace o činnosti a hospodaření Spolku,

c) volit a hlasovat na valné hromadě
(3) Povinnosti členů Spolku jsou:
a) dodržovat stanovy Spolku, usnesení valné hromady a rozhodnutí výboru,
b) podílet se na činnosti a rozvoji Spolku a řádně vykonávat přijaté funkce,
c) dodržovat zásady sportovní etiky, občanské morálky, pravidla fair play a svým
jednáním a chováním dbát o dobré jméno Spolku,
d) řádně a včas platit členské a příspěvky Spolku, případně jiné poplatky související s
jeho členstvím a činností v Spolku,
e) šetřit a chránit prostředky a majetek Spolku
(4) Členství v Spolku zaniká:
a) vystoupením člena, na základě doručení písemného oznámení předsedovi Spolku,
b) vyloučením člena pro nezaplacení členských a klubových příspěvků ani po
předchozím písemném upozornění, a to s platností od 1. 1. následujícího roku,
c) vyloučením pro porušení stanov, hrubou nekázeň, porušení sportovní etiky a
zneužití majetku Spolku,
d) úmrtím nebo prohlášením za mrtvého,
e) zánikem Spolku
(S) Zánikem členství není dotčena povinnost člena vyrovnat závazky vůči Spolku.
(6) Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho
právního nástupce.

V. Orgány Spolku a jeho řízení
( 1) Členové řídí Spolek prostřednictvím orgánů, kterými jsou:
a) valná hromada,
b) výbor,
c) revizní komise
VI. Valná hromada Spolku

(1) Valná hromada (dále jen VH) je nejvyšším orgánem Spolku. Skládá se ze všech členů
starších I Slet. Schází se nejméně jednou za rok. Termín, místo a program oznámí výbor
nejpozději 14dnů před jejím konáním.
(2) Mimořádnou VH lze svolat na požádání předsedy, výboru nebo minimálně 1/3 členů
starších !Slet, a to do jednoho měsíce od doručení takového podnětu.
(3) VH zejména:
a) stanoví hlavní směry činnosti Spolku,
b) rozhoduje o přijetí a změnách stanov,
c) schvaluje a vydává interní předpisy,
d) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice Spolku,
e) rozhoduje o zániku Spolku, ev. o majetkoprávním vyrovnání po zániku klubu (viz
část IX, odstavec S tohoto dokumentu),
f) volí výbor odvolává členy výboru a revizní komise,
g) rozhoduje o zacházení s majetkem Spolku,
h) projednává a schvaluje zprávu o hospodaření, rozpočet a zásady hospodaření na
příští období a stanovuje výši členských příspěvků.
(4) Hlasovací právo člena je nepřenosné. K platnosti voleb a usnesení VH je třeba
nadpoloviční většina přítomných členů. Po každém zasedání VH předsedající pořídí zápis
s uvedením data konání, programem, usnesením a seznamem přítomných členů.
(S) VH řídí předseda výboru Spolku, nebo jím pověřený člen Spolku.
(6) VH rozhoduje usnesením. Usnesení je přijato, je-li odsouhlaseno nadpoloviční většinou hlasů
přítomných členů Spolku.

(7) VH

nemůže přijímat

usnesení k otázkám zásadního významu, jejichž projednání nebylo
předem avizováno v programu VH, nerozhodne-li VH jinak. Pak by to bylo možné pouze za
přítomnosti a hlasování nadpoloviční většiny všech členů Spolku.
(8) Při opakovaném rušení průběhu VH a po předchozím varování a se souhlasem nadpoloviční
většiny přítomných členů může řídící schůze vyloučit přítomného člena ze VH s okamžitou
platností. Toto vyloučení nemá vliv na členská práva člena a není kárným opatřením.
(9) Organizace VH, hlasování a další podrobnosti jsou stanoveny jednacím řádem Spolku. O
personálních otázkách se hlasuje tajnou volbou, pokud VH neodsouhlasí volbu aklamací.

VII. Výbor Spolku a statutární orgán
( 1) Výbor je výkonným orgánem Spolku, který řídí činnost mezi jednotlivými VH. Výbor
tvoří předseda, jeho zástupce, hospodář a další dva členové. Schůzi výboru svolává
předseda dle potřeby Spolku.
(2) Výbor rozhoduje prostou většinou hlasů.
(3) Výbor zejména:
a)
zabezpečuje plnění usnesení VH,
b)
připravuje podklady pro VH,
c)
spolupracuje s Českým svazem orientačních sportů a dalšími institucemi,
d)
dbá na hospodárné využívání a údržbu majetku Spolku,
e)
schvaluje přihlášky nových členů, přijímá oznámení o ukončení členství,
f)
zajišťuje archivaci všech důležitých dokumentů Spolku.
(4) Předseda Výboru je statutárním orgánem Spolku, který je oprávněn jednat za Spolek ve
všech věcech týkajících se činnosti a aktivit Spolku a jeho členů. Předseda zejména:
a)
svolává schůzi Výboru,
b)
vede VH, včetně náležité dokumentace a její archivace,
c)
zodpovídá za patřičnou administrativu týkající se Spolku,
d)
při nemožnosti účasti na jednání je zastupován svým zástupcem.
(S) Výbor je volen VH, a to na funkční období v délce 5 let. Kandidáti kandidují a jsou voleni
přímo do svých funkcí. Kandidát do Výboru musí při oznámení kandidatury zřetelně
uvést, zda kandiduje na předsedu, zástupce předsedy, hospodáře nebo člena výboru. Do
výboru může kandidovat a může být zvolen pouze člen Spolku starší 18 let. Do výboru je
zvolen kandidát s nejvyšším počtem hlasů, další v pořadí se stává náhradníkem.

VIII. Revizní komise
(1) Je tvořena ze tří členů. Členem revizní komise nesmí být člen výboru Spolku.
(2) Revizní komisi volí VH. K této volbě se přiměřeně použijí ustanovení o volbě členů výboru
Spolku. Do revizní komise může kandidovat a může být zvolen pouze člen Spolku starší 18
let.
(3) Komise si ze svých řad volí předsedu.
(4) Působnost revizní komise:
a) kontroluje činnost Spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí VH,
b) připravuje a VH předkládá revizní zprávy,
c) svolává mimořádné VH, a to při zjištění hrubých chyb v činnosti nebo hospodaření
Spolku,
e) dohlíží na dodržování stanov a řádů Spolku,
f) řeší stížnosti na porušování stanov a řádů Spolku,
h) řeší další otázky, které jí svým usnesením uloží VH.

XID. Majetek a hospodaření
(1) Se svým majetkem hospodaří Spolek samostatně podle zákonných předpisů a podle
rozpočtu, schváleného VH.
(2) Majetek Spolku je evidován dle obecně závazných předpisů.
(3) Zdrojem majetku jsou zejména:
a)
výnosy z vlastního majetku Spolku,
b)
příspěvky členů,
c)
příjmy z činnosti Spolku (startovné od závodníků),
d)
příspěvky, dotace a granty od sportovních svazů,města,státu a jiných organizací a
osob,
e)
dary a jiné příjmy.
(4) Činnost Spolku je v zásadě nevýdělečná. Zdroje příjmů jsou využívány k činnosti Spolku
(pořádání sportovních akcí, placení startovného na republikových závodech za mládež,
tvorba map, příspěvek na účast členů na školeních a soustředěních souvisejících s OB
apod.).
(5) O dispozicích pro zacházení s majetkem a jeho ev. majetkoprávním vyrovnání při zániku
klubu rozhoduje VH.
(6) Finančními prostředky klubu může disponovat předseda a hospodář, případně jimi
pověřený člen Spolku.
(7) Pro zajištění potřebných finančních transakcí má Spolku zřízený běžný účet, který je
vázán na kombinaci podpisů dvou oprávněných členů Spolku.
XIV. Ukončeni činnosti Spolku
(1) O zrušení Spolku a způsobu likvidace majetkové podstaty Spolku v souladu s obecně
závaznými předpisy rozhoduje VH svolaná pouze k tomuto účelu.
(2) K platnosti usnesení o zrušení Spolku je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů členů
přítomných na VH.
XV. Platnost a účinnost stanov Spolku
(1) Tyto stanovy nabývají platnosti schválením VH a
státním orgánem.

účinnosti

dnem jejich registrace

příslušným

14.10.2015

V Roudnici nad Labem,

a~~
ověřil:

Bc. Pavel Simr

