STANOVY SPOLKU
Sportovní spolek Lesoběh, z.s.

Úvodní ustanovení
Čl. I.
Název a sídlo spolku
Název Spolku: Sportovní spolek Lesoběh, z.s.
Sídlo: Veřovice 562, 74273 Veřovice
Stanovy spolku byly schváleny ustavující členskou schůzí Spolku dne 21.2 2017 za účasti zakladatelů Spolku a
v souladu s ust. 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
(dále jen „Spolek“)
Čl. II.
Statut Spolku
1.
2.
3.

Spolek je samostatnou právnickou osobou. Spolek je dobrovolná, nezávislá, nepolitická organizace, sdružující
fyzické a právnické osoby, které podporují cíle Spolku na základě společného zájmu o sportovní činnost.
Za účelem podpory cíle Spolku může být spolek zakladatelem, nebo spoluzakladatelem jiné právnické osoby,
pokud činnost takové organizace podporuje účel Spolku.
Spolek se může podílet na činnosti i jiných právnických osob, nebo institucí k naplnění svého účelu.
Čl. III.
Poslání a cíle Spolku

1.

Základním posláním Spolku je:
a. Klubová reprezentace obce Veřovice na sportovním poli.
b. Provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických
aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky.
c. Vést své členy k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel.
d. Hájit zájmy Spolku, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, kraje a státu, sportovního svazu apod.
e. Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své
působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti, pořádáním sportovních akcí a
osvětovou činností.
f. Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost
spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti

Podmínky členství
Čl. IV.
Vznik členství
1.
2.

Členem spolku se může stát fyzická, nebo právnická osoba, mající zájem aktivně podporovat cíle Spolku.
Druhy členství:
a. Řádný člen:
i. O vzniku členství rozhoduje výkonný výbor Spolku na základě doručení řádně vyplněné a
vlastnoručně podepsané přihlášky výkonnému výboru Spolku. Členství vzniká potvrzením
přihlášky podpisem jakéhokoliv člena výkonného výboru.
ii. Řádným členem Spolku může být právnická osoba, nebo fyzický osoba, která dosáhla 18 let a
má plnou způsobilost k právním úkonům. Řádným členem Spolku se rovněž může stát osoba
mladší 18 let, ale s písemným souhlasem jednoho z jeho zákonných zástupců. Tento
zákonný zástupce pak tuto osobu po celou dobu členství ve Spolku zastupuje, až do dovršení
18 let.
iii. Řádný člen má právo:
1. Být volen do orgánu spolku
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2. Účastnit se členské schůze. V případě právnické osoby, nebo osoby mladší18 let
prostřednictvím oprávněného zástupce uvedeného v přihlášce.
3. Hlasovat na členské schůzi a uplatňovat návrhy a protinávrhy.
4. Podílet se na činnostech spolku.
5. Požadovat vysvětlení od výkonného výboru týkající se jeho činnosti.
6. Účastnit se sportovních, kulturních a vzdělávacích programů pořádaných Spolkem a
jeho řádnými členy.
7. Využívat dalších výhod a služeb, které Spolek poskytuje.
Čestný člen:
i. O vzniku členství rozhoduje výkonný výbor Spolku na základě písemně potvrzeného souhlasu
navrženého kandidáta.
ii. Čestný člen má právo:
1. Účastnit se schůze
2. Účastnit se sportovních, kulturních a vzdělávacích programů pořádaných Spolkem a
jeho řádnými členy.
3. Podílet se na činnostech Spolku, vyjma činností, které dle stanov přísluší pouze
řádným členům.
4. Využívat dalších výhod a služeb, které Spolek poskytuje, vyjma výhod a služeb, které
dle stanov přísluší pouze řádným členům.
c. Zakládající člen (dále jako „Zakládající člen“):
i. Zakládajícími členy jsou:
• Zdeněk Pop 19.3.1979
• David Štěpán 29.4.1985
• Martina Popová 14.6.1982
ii. Členství vzniklo podáním přihlášky do Spolku a rozhodnutím ustavující členské schůze.
iii. Zakládající člen má právo:
1. Být volen do orgánu spolku
2. Účastnit se členské schůze a jednání výkonného výboru.
3. Hlasovat na členské schůzi a uplatňovat návrhy a protinávrhy.
4. Podílet se na činnostech spolku.
5. Požadovat vysvětlení od výkonného výboru týkající se jeho činnosti.
6. Účastnit se sportovních, kulturních a vzdělávacích programů pořádaných Spolkem a
jeho řádnými členy.
7. Využívat dalších výhod a služeb, které Spolek poskytuje.
8. Vyjádřit nesouhlas se zvolením člena výkonného výboru dle čl.IX.Odst.8 a
Čl.X.Odst.16 stanov
9. Hlasovat o odvolání člena výkonného výboru dle Čl.X.odst.4 stanov.
10. Udělovat souhlas s rozhodnutím výkonného výboru dle čl.X.Odst.8 písm. C)K)I)
iv. Tento typ členství je bezplatný a platnost členství je časově neomezená.
Další práva a povinnosti pro jednotlivé kategorie členství, jakož i výši příspěvků a jejich splatnosti a způsob
jejich placení stanoví výkonný výbor vždy pro každou sezónu individuálně, v závislosti na předpokládaných
výdajích a na věkové kategorii. Sezónou je myšlen kalendářní rok.
b.

3.

Čl. V.
Povinnosti člena Spolku
Člen Spolku je povinen dodržovat stanovy Spolku, respektovat usnesení orgánů Spolku a jednat vždy tak, aby
nepoškozoval zájmy Spolku. Člen Spolku je povinen výkonnému výboru neprodleně nahlásit změny osobních údajů.

Čl. VI.
Zánik členství

1.

2.

Členství ve Spolku zaniká:
a. Vystoupením, přičemž vystoupení musí člen písemně, nebo e-mailem s potvrzením doručení
prokazatelně oznámit výkonnému výboru, členství zanikne dnem doručení takového oznámení.
b. Vyloučením na základě rozhodnutí výkonného výboru.
c. Úmrtím člena.
d. Zánikem Spolku.
e. Zánikem člena právnické osoby.
Členství zakládajícího člena může být zrušeno pouze na návrh některého ze Zakládajících členů a se
souhlasem všech Zakládajících členů spolku oprávněných k hlasování v této věci. Hlasování o vyloučení
Zakládajícího člena ze Spolku se navržený Zakládající člen na vyloučení má právo zúčastnit , má také právo se
k návrhu vyjádřit, ale není oprávněn o svém vyloučení hlasovat.

Čl. VII.
Seznam členů
1.

2.
3.

Výkonný výbor vede seznam všech členů Spolku, do kterého mají právo nahlížet řádní a zakládající členové,
pouze se souhlasem výkonného výboru. V seznamu jsou evidovány tyto údaje:
a. Jméno, příjmení /název právnické osoby
b. Tituly a odborné či zájmové zaměření
c. Datum narození / identifikační číslo právnické osoby
d. Adresa bydliště člena / sídlo právnické osoby
e. Pověřený zástupce u právnické osoby
f. Kontaktní údaje
g. Den vzniku členství
h. Druh členství
Do seznamu se zapisují i další údaje, pokud s tím člen vyjádří souhlas. Člen Spolku je povinen oznámit bez
zbytečného odkladu všechny změny zapisovaných údajů týkajících se jeho osoby.
Zápisy a výmazy členů do seznamu provádí předseda Spolku.

Orgány Spolku
Čl. VIII.
Orgány Spolku
Orgány Spolku jsou: Členská schůze, výkonný výbor, předseda Spolku.

Čl. IX.
Členská schůze
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

Členská schůze je poradním orgánem Spolku.
Členskou schůzi svolává nejméně jedenkrát za rok výkonný výbor Spolku. Pozvánku na členskou schůzi
s určením termínu, místa konání a s návrhem jejího programu výkonný výbor Spolku zveřejňuje na oficiálních
internetových stránkách spolku nejméně 10 dnů před konáním členské schůze. Členské schůze se mohou
účastnit pouze řádní členové spolku, čestní členové, Zakládající členové a osoby, které k účasti přizve výkonný
výbor.
Členská schůze je usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných členů s právem účasti na ní. Řádný člen i
Zakládající člen Spolku se účastní členské schůze osobně, nebo v zastoupení na základě plné moci. Každý
člen má vždy jeden hlas.
Členská schůze je oprávněna požadovat po výkonném výboru:
a. Zprávu o činnosti za uplynulé období
b. Účetní uzávěrku za uplynulé období
c. Plán činnosti na následující období
K přijetí rozhodnutí členské schůze je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud stanovy
nestanoví jinak.
Členská schůze je oprávněna dávat výkonnému výboru podněty k řešení týkající se činnosti Spolku.
V případě zániku výkonného výboru jsou Zakládající členové povinni svolat do 20 dnů ode dne, kdy se o zániku
výkonného výboru dozvěděli mimořádnou členskou schůzi, kde dojde ke zvolení nového výkonného výboru.
a. Na pozici člena výkonného výboru může kandidovat pouze fyzická osoba, která dosáhla 18 let, je plně
způsobilá k právním úkonům a je řádným, nebo zakládajícím členem Spolku. V případě člena
právnické osoby musí zástupce právnické osoby fyzickou osobou, která dosáhla 18 let a plně
způsobilá k právním úkonům.
b. Úmysl kandidovat zájemce písemně oznámí nejpozději v den konání mimořádné členské schůze.
c. Volba nových členů výkonného výboru probíhá tak, že se přítomným řádným členům na schůzi rozdá
seznam kandidátů a ti zakroužkují jméno/jména, kterým dávají svůj hlas. S tím, že každý člen může
zakroužkovat nejvíce tolik jmen, kolik je volených pozic. Dle počtu přidělených hlasů se určí pořadí
kandidátů.
d. Bezprostředně po svém zvolení uspořádá výkonný výbor ustavující schůzi, kde členové výkonného
výboru ze svého středu zvolí předsedu spolku.
Výkonný výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. Není li to
možné, vyhotoví zápis ten, koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo a jak zasedání
svolal, kdy se konalo, kdo jej zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis
vyhotoven a kým byl ověřen. Každý řádný a Zakládající člen Spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání
členské schůze.

Čl. X.
Výkonný výbor
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.

Nejvyšším a statutárním orgánem Spolku je výkonný výbor, který řídí jeho činnost.
Výkonný výbor musí mít minimálně tři členy, kteří jsou zvoleni na dobu 5 let. Dnem zápisu Spolku do veřejného
(spolkového) rejstříku se členy výkonného výboru stávají všichni tři zakladatelé spolku.
Všichni členové výkonného výboru jsou kolektivním statutárním orgánem a jednaní jménem Spolku každý
samostatně. Vždy se však o všem bez odkladu informují.
Pokud člen výkonného výboru zemře, vzdá se funkce, nebo je odvolán před skončením funkčního období, zbývající
členové výkonného výboru jmenují bezodkladně dohodou člena nového. Takto jmenovaní členové výkonného
výboru jsou jmenovaní pouze na zbytek funkčního období, které příslušelo předchozímu členu výkonného výboru. O
průběhu jmenování učiní výkonný výbor zápis.
Pokud by se výkonný výbor, předseda, či některý jeho člen choval zvlášť zavržení hodným způsobem, poškozoval
Spolek a jednal v rozporu s jeho účelem cíli, mohou Zakládající členové navrhnout předsedovi / výkonnému výboru
jeho / jejich odvolání. V takovém případě hlasují o odvolání člena / členů jak členové výkonného výboru, tak
Zakládající členové. Pokud je zakládající člen členem výkonného výboru, hlasy se nesčítají. Hlasování se může
dotčený člen / předseda účastnit, nikoliv však hlasovat.
Jednání výkonného výboru svolává a řídí předseda a to dle aktuálních potřeb. Výkonný výbor je usnášeníschopný
při přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů.K přijetí rozhodnutí výkonného výboru je zapotřebí souhlasu
nadpoloviční většiny přítomných členů výboru, pokud stanovy výslovně nestanoví jinak. Každému členu výkonného
výboru náleží při hlasování jeden hlas. Předsedovi při hlasování náleží též jeden hlas. Při rovnosti hlasů je jeho hlas
rozhodující. Předseda je povinen na každé jednání výkonného výboru prokazatelně pozvat i Zakládající členy a to
minimálně s 5 denním předstihem. Zakládající členové mají právo se k probírané agendě výkonného výboru vyjádřit,
ale nehlasují, pokud k tomu nejsou výkonným výborem vyzváni, nebo se nejedná o hlasování dle Čl.X.odst.8 písm.
c)k)l).
Výkonný výbor je oprávněn rozhodnout v jakékoliv věci týkající se Spolku, kromě věcí patřící do působnosti členské
schůze, nebo předsedy. Řídí veškerou činnost Spolku.
O jednání výkonného výboru by měl být pořízen zápis obsahující datum, předmět jednání, podstatné návrhy,
výsledky hlasování a usnesení. Výkonný výbor může rozhodnout o jednání a hlasování metodou per rollam, tím se
rozumí korespondenční hlasování jednotlivých členů (e-mailem, nebo SMS zprávou). Takovéhoto hlasování se musí
účastnit vždy všichni členové výkonného výboru. Pravidla pro jednání a hlasování metodou per rollam vypracuje
výkonný výbor Spolku.
Do působnosti výkonného výboru náleží:
a. Provádění koncepce činnosti Spolku
b. Řízení Spolku v souladu se stanovami
c. Výklad a změna stanov
d. Volba členů výkonného výboru a jejich odvolání
e. Schvalování rozpočtu, podle kterého se řídí hospodaření spolku
f. Schvalování výroční zprávy o hospodaření spolku
g. Rozhodování o všech záležitostech Spolku a zajištění všech činností Spolku, pokud nejsou stanovami
vyhrazeny do působnosti členské schůze
h. Rozhodování o vzniku a zániku členství ve Spolku
i. Svolávání členské schůze
j. Rozhodování o odkladu, snížení, nebo prominutí členských příspěvků členům, pokud pro to existují důvody
k. Rozhodování o zrušení Spolku, nebo jeho sloučení s jiným Spolkem
l. Volba předsedy a jeho odvolání
Rozhodnutí výkonného výboru dle čl.X.odst.8 písm. c)k)l) je podmíněno většinovým souhlasem Zakládajících členů.
Výkonný výbor je dále povinen předkládat členské schůzi zprávu o činnosti a hospodaření spolku za uplynulý
kalendářní rok.
Ke splnění některých svých úkolů může výkonný výbor zřídit pozici ředitele. Ředitel končí svoji činnost po splnění
zadaného úkolu, nebo rozhodnutím výkonného výboru. Ředitel je podřízen výkonnému výboru a samostatně může
rozhodovat pouze v rámci svěřených pravomocí.
K naplnění cílů Spolku může zřídit výkonný výbor odborné komise.
Výkonný výbor nejpozději 90 dnů před koncem svého funkčního období určí termín voleb a jejich zajištění.Termín
konání voleb je povinen oznámit nejpozději 10 dní před termínem voleb na oficiálních internetových stránkách.
Na pozici člena výkonného výboru může kandidovat pouze fyzická osoba, která dosáhla 18 let, je plně způsobilá
k právním úkonům a je řádným, nebo Zakládajícím členem Spolku.
Úmysl kandidovat zájemce oznámí 7 dní před datem konání voleb stávajícímu výkonnému výboru. Předseda zašle
seznam kandidátů Zakládajícím členům nejpozději 6 dní před datem konání voleb.
Volba nových členů výkonného výboru probíhá aklamací. Zakládající členové mají vyjádřit svůj nesouhlas se
zvolením jednotlivých členů výkonného výboru do 10 dnů od zvolení členů výkonného výboru. Pokud nesouhlas
vyjádří nadpoloviční většina z celkového počtu zakládajících členů, je volba dotyčného člena do výkonného výboru
neplatná a musí být zvolen jiný kandidát.
Bezprostředně po svém zvolení uspořádá výkonný výbor ustavující schůzi, kde členové výkonného výboru ze svého
středu zvolí předsedu Spolku.

Čl. XI.
Předseda Spolku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Předseda je volen výkonným výborem z řad jeho členů na dobu 5 let.
Svolává výkonný výbor dle potřeby, nejméně však jednou za měsíc, pokud se výkonný výbor nedohodne jinak.
Podepisování za spolek probíhá tak, že k nadepsanému, nebo jinak vyznačenému názvu Spolku připojí
předseda svůj podpis.
Pro dílčí plnění některých úkolů může pověřit předseda z důvodů odbornosti zastupováním Spolku jiného člena,
nebo osobu.
V případě odstoupení nebo jiného důvodu předsedy je nový předseda volen opět výkonným výborem a to va
lhůtě do 30 dnů.
Předseda vede evidenci příspěvků a předkládá ji jednou za půl roku výkonnému výboru.
Pro případ, že nebude předseda z objektivních příčin schopen po dobu delší než 20 po sobě jdoucích dní
vykonávat svoji funkci, přebírá pravomoci předsedy pověřený člen výkonného výboru.

Čl. XII.
Společenská ustanovení o orgánech spolku
1.
2.
3.

4.

K volbě do orgánu Spolku je nutný souhlas kandidáta s výkonem funkce.
Je li za člena Spolku zvolena právnická osoba, její statutární zástupce bezodkladně písemně oznámí
předsedovi výkonného výboru, která fyzická osoba je pověřena účastnit se jednání tohoto orgánu.
Člen orgánu Spolku je oprávněn vzdát se své funkce. O tom je povinen učinit písemné oznámení, zaslané
předsedovi Spolku. Pokud se funkce vzdá sám předseda, učiní tak zasláním všem členům výkonného výboru a
Zakládajícím členům.
Funkce člena orgánu spolku zanikne, zanikne-li funkcionáři členství ve Spolku.

Majetek a hospodaření spolku
Čl. XIII.
Zásady hospodaření
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Spolek hospodaří se svým majetkem účelně a hospodárně v souladu s platnými právními předpisy.
Spolek sestavuje každoročně svůj rozpočet, dle kterého hospodaří.
Členské příspěvky jsou zavedeny pouze pro řádné členy. O případné změně výše členských příspěvků
rozhoduje výkonný výbor.
Spolek nabývá majetek zejména:
a. Z členských příspěvků členů
b. Z dobrovolných členských příspěvků
c. Z dobrovolných příspěvků třetích osob (právnických i fyzických)
d. Ze sponzorských a jiných darů (finančních i nefinančních)
e. Prodejem sponzorských darů
f. Z reklamy a vlastní hospodářské činnosti
g. Z grantů, ze státních dotací, dotací kraje, obce, sportovních svazů apod..
h. Z výnosů ze sbírek
i. Z výnosů z tělovýchovné a společenské činnosti
j. Z výnosů vlastního majetku, či majetku do vlastnictví předaného jinou organizací apod.
Spolek neusiluje ve svém hospodaření o vytvoření zisku. Získané prostředky budou požity ve prospěch Spolku
k činnostem zajišťujícím naplnění účelu spolku.
Spolek odpovídá za své závazky celým svým jměním. Členové neodpovídají za závazky Spolku.
O hospodaření s majetkem Spolku rozhoduje výkonný výbor.
Zánik Spolku
Čl. XIV.
Ukončení činnosti a zánik Spolku

1.
2.
3.
4.

Spolek může být zrušen rozhodnutím soudu, bude-li naplněn některý ze zákonných důvodů.
Spolek může být zrušen dobrovolným rozpuštěním, či sloučením s jiným Spolkem o čemž rozhoduje výkonný
výbor.
V případě zániku Spolku budou zbylé finanční prostředky a majetek po likvidaci předán předsedovi spolku.
Spolek zanikne dnem výmazu ze spolkového rejstříku.

Závěrečné ustanovení
Čl. XV.
Platnost a účinnost stanov
1.
2.
3.

Tyto stanovy nabývají platností schválením ustavující členskou schůzí a účinností dnem, kdy budou vloženy
rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.
V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím
dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení těchto stanov.
Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí výkonným výborem, většinovým souhlasem
Zakládajících členů a účinností dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového
rejstříku.

Ve Veřovicích dne 21.2.2017

…………………………………..
Zdeněk Pop

…………………………………………
Martina Popová

…………………………………...
David Štěpán

