STANOVY
zapsaného Spolku
Atletika Jižní Město z.s.
I.
Základní ustanovení
1. Název zapsaného spolku: Atletika Jižní Město z.s. (dále jen Spolek)
2. Sídlo Spolku: Praha
II.
Hlavní poslání a cíle činnosti Spolku
Hlavním posláním Spolku je:
- organizovat výkonnostní sportovní atletické činnosti a vytvářet veškeré podmínky pro její
zdárný průběh;
- organizovat volnočasové sportovní atletické činnosti pro co nejširší okruh veřejnosti,
především z řad dětí a mládeže;
- zaměřit pozornost na výběr talentů z řad dětí a mládeže a umožnit jejich všestranný
pohybový rozvoj ve sportu, především pak v atletice;
- účastnit se společenského a sportovního života hl. m. Prahy, zejména pak městské části
Praha 11, formou organizování akcí vedoucích k všestrannému rozvoji a omezení
patogenních vlivů na děti a mládež.
III.
Orgány Spolku
1. Členská schůze
1.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku a do její působnosti náleží:
- určit hlavní zaměření činnosti Spolku;
- rozhodovat o změně Stanov Spolku;
- schvalovat výsledek hospodaření Spolku;
- volit orgány Spolku a hodnotit jejich činnost včetně jejich členů;
- rozhodnout o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně;
1.2. Členskou schůzi svolává k zasedání Výbor Spolku zpravidla jedenkrát do roka;
1.3. Zasedání členské schůze Spolku se svolá vhodným způsobem (např. vyvěšením na
webových stránkách Spolku), ve lhůtě nejméně deset dnů před jeho konáním; z pozvánky
musí být zřejmé místo, čas a program zasedání;
1.4. Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se zasedání členské schůze Spolku a požadovat i
dostat na něm vysvětlení v záležitostí Spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení
k předmětu zasedání členské schůze Spolku; hlasovat na členské schůzi však mohou pouze
členové Spolku po dovršení 16 let;
1.5. Členská schůze je usnášeníschopná za účasti nadpoloviční většiny členů Spolku, kteří
mohou hlasovat na členské schůzi. Usnesení se přijímá většinou hlasů členů Spolku
přítomných v době usnášení, kteří mohou na členské schůzi hlasovat; každý člen Spolku,
který může hlasovat na Členské schůzi, má jeden hlas;
1.6. Zasedání Členské schůze zahájí předseda Spolku, popřípadě jiný pověřený člen Výboru. Po
zahájení ověří, zda je Členská schůze usnášeníschopná a následně i řídí její zasedání;

1.7. Výbor Spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení a
seznámí se zápisem členskou základnu vhodným způsobem (např. vyvěšením na webových
stránkách oddílu);
1.8. Není-li Členská schůze na svém zasedání usnášeníschopná, může Výbor nebo ten, kdo
původní zasedání svolal, svolat ve lhůtě nejméně pěti dnů od předchozího zasedání
Členskou schůzi na náhradní zasedání. Náhradního zasedání se mohou zúčastnit pouze
členové Spolku přítomní na neusnášeníschopné Členské schůzi;
1.9. Na náhradním zasedání může Členská schůze jednat pouze o záležitostech zařazených na
pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů;
Na Členskou schůzi se použijí ustanovení § 248 až 257 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,
pokud tyto stanovy nestanoví jinak.
2. Výbor
2.1. Výbor je statutárním orgánem Spolku. Za Výbor navenek jedná jeho předseda, popřípadě
předsedou pověřený člen Výboru;
2.2. Výbor spravuje záležitosti Spolku mezi Členskými schůzemi;
2.3. Výbor má maximálně sedm členů. Výbor se skládá z předsedy Spolku a dalších členů
Výboru. Spolku, z nichž jeden z členů musí být pověřen funkcí hospodáře;
2.4. Funkční období členů Výboru je dva roky;
2.5. Předsedu, další členy Výboru a revizora volí Členská schůze Spolku;
2.6. Výbor je svoláván předsedou Spolku dle potřeby, nejméně však čtyřikrát do roka;
2.7. Výbor má zejména tato oprávnění:
- vytvářet, měnit a rušit předpisy Spolku, závazné pro členy Spolku;
- schvalovat hlavní cíle činnosti Spolku;
2.8. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen
Výboru má při hlasování jeden hlas. V případě rovnosti hlasů při hlasování na jednání
Výboru rozhoduje hlas předsedy. Usnesení schvaluje Výbor nadpolovičním počtem hlasů
členů Výboru přítomných na schůzi Výboru;
2.9. Zasedání Výboru je neveřejné. Právo účastnit se zasedání Výboru mají pouze členové
Výboru, případně předsedou přizvaní členové Spolku nebo přizvaní hosté;
2.10.
Výbor může rozhodovat i mimo své zasedání, a to s využitím písemné či emailové
komunikace (per rollam);
2.11.

Funkce člena Výboru zaniká:
- úmrtím člena Výboru
- odstoupením z funkce člena Výboru; v tomto případě zaniká funkce dnem doručení
odstoupení na adresu sídla Spolku nebo předáním předsedovi Spolku;

-

odvoláním z funkce člena Výboru Členskou schůzí Spolku; Pokud zanikne funkce
člena Výboru některému ze členů Výboru (popřípadě více členům), nebo pokud
Členská schůze nezvolí Výbor až do plného sedmičlenného počtu členů, mohou
členové Výboru kooptovat z důvodu plnění nezbytných úkolů Spolku, náhradního
člena/členy Výboru z členů Spolku a to na dobu až do nejbližšího zasedání Členské
schůze, kde Výbor navrhne, aby Členská schůze kooptovaného člena/členy ve
funkci člena Výboru potvrdila volbou, nebo aby zvolila nového člena/členy Výboru
(až do plného počtu členů Výboru).

3.Předseda
3.1. Předseda je statutární zástupce Spolku, zároveň je řídící a výkonný orgán Spolku;
3.2. Předseda plní zejména tyto úkoly:
- připravuje jednání Výboru, realizuje jeho usnesení a řeší běžné záležitosti Spolku
mezi zasedáními Výboru;
- svolává Výbor a řídí jeho zasedání;
- pravidelně informuje členy Spolku o činnosti Spolku;
- řeší otázky související s hospodařením Spolku a provádí roční kontrolu hospodaření
Spolku, případně k tomu pověří člena Výboru Spolku;
- zpracovává zprávu o činnosti Spolku a předkládá ji Členské schůzi;
- vykonává další činnosti související s naplněním poslání a plnění cílů Spolku a v této
souvislosti oprávněn případně vytvářet další poradní a výkonné orgány k plnění
krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých úkolů a cílů.
4.Revizor
4.1. Revizor je kontrolní orgán Spolku;
4.2. Revizor provádí kontroly činnosti v oblasti hospodaření a dalších oblastech činnosti
Spolku;
4.3. Revizor o svých zjištěních podává zprávy předsedovi Spolku, Výboru Spolku či Členské
schůzi Spolku dle svého zvážení s návrhy nápravných opatření.
IV.
Členství, práva a povinnosti členů Spolku
1. Členem Spolku se může stát každá právnická či fyzická osoba;
2. Členství ve Spolku vzniká schválením písemné přihlášky uchazeče o členství Výborem
Spolku a zaplacením členského příspěvku ve výši stanovené Výborem Spolku pro dané
období, ve kterém uchazeč o členství svoji přihlášku podává;
3. Členství ve Spolku zaniká:
- úmrtím člena
- vystoupením na základě písemného prohlášení, a to dnem doručení tohoto
prohlášení na adresu sídla Spolku;
- vyloučením, v případě že člen hrubě nebo opakovaně jedná proti zájmům a účelu
Spolku, popřípadě pokud nezaplatí členský příspěvek ve výši stanovené pro dané
období Výborem; o vyloučení rozhoduje Výbor.

4. Spolek vede seznam svých členů; pověřený člen Výboru do seznamu zapíše každého člena,
kterému vznikne členství ve Spolku a vymaže každého (bývalého) člena, kterému členství
ve Spolku zaniklo; Výbor Spolku je oprávněn poskytnout seznam členů třetím subjektům,
avšak výhradně v souvislosti s naplňováním účelu Spolku, popřípadě získáváním příspěvků
na činnost Spolku; seznam členů Spolku není bez souhlasu předsedy, popřípadě Výboru,
přístupný.
5. Každý člen Spolku má právo:
- účastnit se činnosti Spolku;
- volit do orgánů Spolku, avšak pouze, pokud dovršil věku 16 let;
- být volen do orgánů Spolku, avšak pouze, pokud dovršil věku 18 let;
- být informován o činnosti Spolku;
- obracet se svými požadavky, návrhy a stížnostmi na předsedu Spolku a Výbor
Spolku, svobodně vyslovovat svoje názory, náměty a připomínky ve věcech činnosti
Spolku;
- využívat pomoci a podpory Spolku v činnosti vyplývající z poslání Spolku.
6. Každý člen Spolku je povinen:
- dodržovat Stanovy Spolku, jakož i řády a předpisy vydané Spolkem (Výborem);
- přispívat k naplňování poslání a cílů Spolku;
- být evidován v seznamu členů Spolku;
- řádně vykonávat svěřené funkce ve Spolku;
- řádně platit členské oddílové příspěvky stanovené Výborem oddílu.
V.
Majetek a hospodaření Spolku
1. Spolek samostatně spravuje svůj majetek, o konkrétním nakládání s majetkem Spolku
rozhoduje Výbor; Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu;
2. Příjmy Spolku tvoří zejména:
- členské oddílové příspěvky
- dotace a granty
- jiné příjmy;
3. Majetek Spolku je určen k plnění poslání a cílů Spolku;
4. Hospodaření Spolku je vedeno podle obecně závazných právních předpisů.
VI.
Závěrečná ustanovení
Tyto Stanovy nabudou účinnosti dnem schválení na 2.Členské schůzi, tedy dnem 08.03.2017.
Předseda oddílu
Atletika Jižní Město z.s.:

Člen Výboru:
Atletika Jižní Město z.s.:

PaedDr. Mgr. Ladislav Kárský

Ing. Marek Havlíček

………………………………
(podpis, razítko)

………………………...
(podpis)

