Stanovy spolku

Volejbalový klub Šanov Teplice
zapsaný spolek
IC: 64686574
Článek I. – Úvodní ustanovení
1. Název spolku zní: VK Šanov Teplice, z.s.
2. Sídlo spolku: Teplice
3. Spolek je dobrovolným a samosprávným svazkem občanů, provozujících sportovní, organizační, kulturní a
osvětovou činnost včetně související hospodářské činnosti
4. Hlavním účelem spolku je dobrovolná organizace sdružování zájemců o sportovní a kulturní aktivitu, pořádání
sportovních, servisních a společenských akcí
5. Spolek se nečlení na žádné pobočné spolky
6. Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. Spolek je právnickou osobou.
7. Kromě výše uvedené hlavní činnosti vykonává spolek taktéž následující vedlejší hospodářskou činnost: Podnikání
dle Živnostenského zákona "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 ŽZ" předmětem činnosti
velkoobchod a maloobchod
8. Spolek zaniká výmezem ze spolkového rejstříku

Článek II. – orgány spolku
1. Orgány spolku jsou:
1.1. Shromáždění delegátů – jako orgán nejvyšší
1.2. Výkonný výbor – jako orgán výkonný
1.3. Předseda a tajemník – jako orgán statutární
1.4. Kontrolní komise – jako orgán kontrolní
2. Shromáždění delegátů:
2.1. je nejvyšším orgánem spolku
2.2. tvoří ho 2 zplnomocnění zástupci starší 18 let za jednotlivá družstva spolku
2.3. zejména:
2.3.1. schvaluje svůj jednací řád, volební řád a další vnitřní předpisy spolku
2.3.2. rozhoduje o cílech a činnosti spolku, o změnách stav spolku
2.3.3. určuje hlavní směry činnosti
2.3.4. schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet a roční uzávěrku
hospodaření
2.3.5. volí členy orgánů spolku – výkonný výbor, volí předsedu kontrolní komise
2.3.6. rozhoduje o použití přebytku v hospodaření, případně úhrady schodku, zřízení a rozpuštění jiných
fondů a o úvěrech a půjčkách na činnost spolku
2.3.7. rozhoduje o fúzi nebo zrušení spolku
2.4. je usnášeníschopné, je-li přítomná nadpoloviční většina všech delegátů, v případě rozhodování o změně
stanov, o zrušení spolku a o fúzi spolku je podmínkou přítomnost minimálně 75% delegátů. Není-li
shromáždění delegátů na svém zasedání usnášení schopno, může statutární orgán nebo ten, kdo zasedání

svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě 15 dnů od předchozího zasedání shromáždění delegátů na náhradní
termín. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání shromáždění delegátů, které se musí
konat nejpozději do 6 týdnů ode dne předchozího svolání. Na náhradním zasedání může shromáždění
delegátů jednat jen o záležitostech zařazených do programu předchozího zasedání. Usnesení může přijmout
za účasti libovolného počtu delegátů.
2.5. Každý delegát má 1 hlas. Hlasy všech delegátů jsou rovné. Shromáždění delegátů rozhoduje na základě
hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných delegátů.
Rozhodnutí o změně stanov, o zrušení spolku nebo jeho fúzi je přijato, jestliže pro něj hlasuje alespoň 2/3
delegátů.
2.6. O průběhu jednání je veden zápis, který podepisuje zapisovatel a ověřovatel zápisu. Na závěr shromáždění
delegátů je zformulováno usnesení, o jehož platnosti účastníci shromáždění delegáti hlasují.
2.7. O záležitosti, která nebyla zařazena na pořad zasedání shromáždění delegátů, může být rozhodnuto jen se
souhlasem 2/3 přítomných delegátů.
2.8. rozhoduje o způsobu odměňování funkcionářů a výši jejich odměn
3. Výkonný výbor (dále jen výbor):
3.1. je orgán výkonný
3.2. je rozhodovacím orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá shromáždění delegátů
3.3. řídí činnost spolku v období mezí zasedáním shromáždění delegátů
3.4. má funkční období tříleté
3.5. členství ve výboru vzniká volbou na shromáždění delegátů na základě návrhu některého z delegátů
3.6. je pětičlenný a ze svých členů volí:
3.6.1. předsedu
3.6.2. tajemníka
3.6.3. ekonoma
3.6.4. ostatní členy
3.7. při rozhodování je hlasovací právo členů rovné
3.8. je-li členem výboru fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu
upravujícího živnostenské podnikání
3.9. je-li členem právnická osoba, musí předchozí podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu
zastupuje
3.10. svolává předseda nebo tajemník spolku dle potřeby, nejméně 2x ročně
3.11. zejména:
3.11.1. koordinuje činnost spolku a řídí provozní činnost spolku, svolává shromáždění delegátů (minimálně
1x za rok), zpracovává podklady pro rozhodnutí shromáždění delegátů
3.11.2. svolává všechny členy spolku dle potřeby
3.11.3. plní úkoly uložené usnesením shromáždění delegátů
3.11.4. rozhoduje o přijetí člena spolku
3.11.5. rozhoduje u ukončení členství člena spolku
3.11.6. uděluje souhlas s nakládáním nemovitým majetkem spolku
3.11.7. uděluje souhlas s nakládáním movitým majetkem spolku, jehož cena je vyšší než 100 000,- Kč
3.11.8. schvaluje členy kontrolní komise na základě návrhu předsedy kontrolní komise
3.12. je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů
3.13. v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy spolku
4. Statutární orgán
4.1. spolku je kolektivní. Statutárním orgánem spolku je předseda a tajemník současně
4.2. předseda a tajemník může být pouze člen spolku

4.3. Předseda a tajemník jednají jménem spolku a to v souladu s rozhodnutím shromáždění delegátů a
výkonného výboru a v souladu s jejich usneseními
4.4. Předseda a tajemník současně podepisují jménem spolku tak, že k vy tištěnému nebo napsanému názvu
spolku připojí svůj podpis.
4.5. Funkční období předsedy a tajemníka je tříleté
4.6. Předseda a tajemník plní zejména tyto funkce:
4.6.1. svolává shromáždění delegátů
4.6.2. předkládá spolku finanční rozvahu a roční zprávu
4.6.3. odpovídá za vedení účetnictví v souladu s obecně platnými právními předpisy a zákonem o účetnictví,
zřizuje bankovní účet
4.6.4. svolává a koordinuje práci výkonného výboru
5. Kontrolní komise
5.1. je kontrolním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá shromáždění delegátů
5.2. má maximálně 3 členy:
5.2.1. předsedu kontrolní komise – volen shromážděním delegátů
5.2.2. maximálně další 2 členy komise – na návrh předsedy kontrolní komise schvaluje výkonný výbor
5.3. má funkční období tříleté
5.4. funkce v kontrolní komisi je neslučitelná s členstvím v jiném orgánu spolku
5.5. členové kontrolní komise musí být osobami svéprávnými a bezúhonnými ve smyslu právního předpisu
upravujícího živnostenské podnikání
5.6. do působnosti kontrolní komise patří:
5.6.1. kontrola hospodaření spolku
5.6.2. kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či
z jiných veřejných rozpočtů
5.6.3. svolává mimořádné jednání shromáždění delegátů, jestliže to vyžadují zájmy spolku, zejména zjištěné
nedostatky při kontrole hospodaření

Článek III. – Členství ve spolku
1. Spolek je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Členem spolku může být fyzická i právnická osoba
2. O přijetí za řádného člena rozhoduje výkonný výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství.
Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.
3. Spolek vede seznam členů, zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také odpovídá za
řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich
výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení
seznamu členů včetně údajů, které jsou o členovi evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor.
4. Údaje o členech spolku mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizace, 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 spolku podáním písemné přihlášky
souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.
5. Každý člen, a to i bývalí, 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.
6. O vyloučení člena spolku rozhoduje výkonný výbor.
7. Člen spolku může být vyloučen, pokud závažným způsobem poruší povinnosti vyplývající z jeho členství ve spolku
a nápravu v přiměřené lhůtě nezjedná ani po písemné výzvě spolku.
8. Vyloučený člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení se odvolat k nejvyššímu orgánu spolku a to
do 30 dnů od jeho převzetí.

Článek IV – Práva a povinnosti členů spolku
1. Člen spolku má tato práva:
1.1. podílet se na řízení a kontrole činnosti spolku
1.2. volit a být volen do orgánu spolku
1.3. vznášet připomínky a dotazy na orgány spolku a být o jejich vyřizování informován
1.4. plné hlasovací právo
1.5. podílet se na výhodách, které spolek poskytuje podle stanov spolku a usnesení nejvyššího orgánu spolku
1.6. obdržet pravidelné vyúčtování a dále vyúčtování při zániku členství
1.7. právo na podíl z majetkového vypořádání při zániku spolku
2. Člen spolku má tyto povinnosti:
2.1. dodržovat stanovy spolku a plnit usnesení nejvyššího orgánu spolku
2.2. plnit platební povinnosti člena
3. Každý člen spolku může kdykoliv ze spolku vystoupit
4. Členové spolku neručí za dluhy spolku
5. Za nezletilé členy spolku využívají jejich práva a zajišťují plnění povinností jejich zákonní zástupci.

Článek V. – zánik členství
1. Členství ve spolku zaniká:
1.1. vystoupením člena
1.2. vyškrtnutím z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku a to pokud poplatek nebude uhrazen
ani na základě výzvy
1.3. vyloučením z důvodu závažného nebo opakovaného porušování stanov, usnesení a rozhodnutí orgánů
spolku
1.4. úmrtím fyzické nebo zánikem právnické osoby
1.5. zánikem spolku bez právního nástupce

Článek VI – poslání a cíle
1. Základním posláním je:
1.1. organizovat sportovní činnost v rámci zapojení členské základny žákovských a juniorských složek do
sportovní soutěže organizovaných Českým volejbalovým svazem (dále jen ČVS) a vytvářet pro ni materiálové
a tréninkové podmínky
1.2. vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů a to zejména vlastní činností, k tomu zajištovat
potřebnou propagaci spolku a v návaznosti na to usilovat o získání sponzorů
1.3. hájit zájmy členů spolku a za tímto účelem spolupracovat s veřejnou správou a ostatními organizacemi
(např. ČVS, ČUS, MŠMT a jiné)

Článek VII – zásady hospodaření
1. Zdrojem majetku jsou zejména:
1.1. členské příspěvky
1.2. příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře hlavní činnosti
1.3. příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů
1.4. dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty a podobně
1.5. dary fyzických a právnických osob
1.6. výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování jeho cílů a v souladu s formami činnosti uvedenými v těchto
stanovách

2. Každý člen spolku je povinen podílet se na činnosti spolku, úhradě jeho nákladů a nákladů na dosahování cílů
spolku nevratným členským příspěvkem.
3. V případě zrušení spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku.
Likvidátora jmenuje nejvyšší orgán.

Článek VIII – závěrečné ustanovení
1. Stanovy budou ve schváleném znění uloženy v sídle spolku.
2. Stanovy byly schváleny výkonným výborem dne 25.8 2017 a nebývají platnosti dnem jejich registrace na
Krajském soudě v Ústí nad Labem

V Havlíčkově Brodě dne 25.8 2017

