Kuželky Aš
Stanovy Spolku
Sdružení Sportovní oddíl Kuželky Aš, který byl registrován u Ministerstva Vnitra dne 16.5.2012 pod
názvem Sportovní oddíl Kuželky Aš, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se
s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1.1.2014, považuje
za spolek ve smyslu §3045 NOZ ve spojení s §214 a násl.
Článek I.
Název a sídlo
Název: Kuželky Aš, z.s. - dále jen Spolek
Sídlo: Mokřiny 256, 35201 Aš
IČO: 22612912
Článek II.
Stanovy
1. Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídí těmito
stanovami, které jsou uloženy v plném znění v sídle Spolku.
Článek III.
Účel spolku
1. Účelem Spolku je sdružování zájemců o kuželkářský sport, výchova dětí a mládež v daném
sportovním odvětví, poskytování sportovního vyžití široké veřejnosti, účast členů
v dlouhodobých soutěžích družstev a účast jednotlivců v mistrovstvích.
Článek IV.
Hlavní činnost spolku
1. Činnost Spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. III., tento účel je naplňován zejména
prostřednictvím:
a) zastupování svých členů a ochraně jejich práv a zájmů
b) zpracováváním koncepce rozvoje kuželkářského sportu v poměrech spolku
c) zajištění tréninku členů pomocí pověřeného a kvalifikovaného trenéra
d) zajištění podmínek pro vzdělávání členů Spolku ve znalostech pravidel
e) vybírání a nominování svých členů do příslušných sportovních soutěží
f) registrace členů, jezdců a funkcionářů a vedením jejich evidence
g) propagace činnosti Spolku a výsledků svých členů
h) vytváření podmínek pro spolupráci s ostatními subjekty na národní i mezinárodní úrovni
i) zabezpečení finančních prostředků na chod Spolku a jednání s třetími osobami o možném
financování
j) spolupráce s místním obecním úřadem pomáhat při plánování využití volného času místní
mládeže a taktéž propagace kuželkářského sportu u širší veřejnosti
k) zapojení dobrovolníků
l) budování, provozování a udržování sportovních a jiných zařízení, které Spolek vlastní
nebo užívá
Článek V.
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Vedlejší činnost spolku
1. Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může Spolek vykonávat
výlučně k podpoře své hlavní činnosti i vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání
nebo výdělečné činnosti.
Článek VI.
Členství
1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba, která
souhlasí s posláním Spolku nebo právnická osoba, za níž jedná její statutární orgán, pokud si
sama neurčí jiného zástupce.
2. Členství ve Spolku vzniká vyplněním písemné přihlášky a zaplacením členského příspěvku na
příslušné období. O schválení členství rozhoduje výkonný výbor Spolku na svém nejbližším
jednání.
3. Člen Spolku má právo:
a. Účastnit se jednání valné hromady Spolku a podílet se na jejím hlasování
b. Volit výkonný výbor Spolku
c. Volit statutárního zástupce Spolku – jednatele
d. Být pravidelně informován o dění ve Spolku
e. Předkládat návrhy, podněty a připomínky vůči orgánům Spolku
f. Podílet se na praktické činnosti Spolku, účastnit se akcí Spolku a podílet se na
využívání finančních a majetkových prostředků Spolku
4. Člen spolku má povinnost:
a. Dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů Spolku
b. Platit členské příspěvky
c. Aktivně hájit zájmy Spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky,
které by byly v rozporu se zájmy Spolku
d. Aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů Spolku a přispívat ke zlepšení jejich
práce
5. Členství ve Spolku zaniká:
a. Dobrovolným vystoupením člena
b. Nezaplacením členských příspěvků
c. Vyloučením člena – pro hrubé porušení stanov, o vyloučení rozhoduje výkonný výbor
Spolku nadpoloviční většinou svých členů
d. Úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého
e. Zánikem Spolku
6. Spolek vede seznam členů. V seznamu se u každého člena uvádějí následující údaje:
a. Jméno, příjmení
b. Bydliště
c. Datum narození
d. Telefon, e/mail
7. Seznam členů je neveřejný. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a
zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.
8. Výši a termín splatnosti členských příspěvků určí Valná Hromada Spolku.
Článek VII.
Orgány Spolku
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1. Orgány Spolku jsou:
a. Valná hromada Spolku – nejvyšší orgán Spolku
b. Výkonný výbor – výkonný orgán Spolku
c. Jednatel – statutární představitel Spolku
d. Předseda – řídí chod Spolku po organizační stránce
Článek VIII.
Valná hromada
1. Valná hromada je:
a. tvořena všemi členy spolku.
b. Je nejvyšším orgánem spolku
c. Svolávána předsedou spolku nejméně 1x do roka. Předseda je povinen svolat valnou
hromadu na podnět min. 2/3 členů Spolku.
d. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna 1/2 všech řádných členů. Valná
hromada rozhoduje prostou většinou přítomných členů. Hlasy všech členů jsou si
rovny.
2. Valná hromada volí:
a. Předsedu spolku
b. Jednatele
c. Pokladníka
d. Výkonný výbor
3. Valná hromada schvaluje:
a. Hospodaření Spolku
b. Roční rozpočet Spolku
c. Výši členských příspěvků
d. Stanovy Spolku
e. Změnu stanov Spolku
f. Dobrovolné rozpuštění Spolku. V případě zániku Spolku rozhoduje o majetkovém
vypořádání.
g. Roční plán činnosti na příští období
h. Vyloučení člena za hrubé porušení stanov
Článek IX.
Výkonný výbor
1. Výkonný výbor je volen z řádných členů spolku na valné hromadě.
2. Výkonný výbor se schází minimálně jedenkrát do roka. Svolává ho předseda. Výkonný výbor
musí být svolán, pokud o to požádají minimálně 2/3 členů Spolku. Výkonný výbor je
usnášeníschopní přítomností 2/3 členů.
3. Výkonný výbor sestavuje rozpočet Spolku a dává jej ke schválené valné hromadě, plní úkoly
uložené valnou hromadou, dohlíží na činnost pokladníka, schvaluje vyloučení člena Spolku
4. Výkonný výbor tvoří: Předseda
Jednatel
Pokladník
2 členové
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3. Předseda: předseda Spolku je zároveň předsedou Výkonného výboru Spolku a je volen
valnou hromadou - prostou většinou přítomných členů. Řídí chod Spolku. V jeho
nepřítomnosti ho zastupuje povřený člen rady.
4. Jednatel: Statutární zástupce Spolku je volen Valnou hromadou. Zastupuje Spolek při jednání
s úřady a bankami a ostatními institucemi, je oprávněn jednat jménem Spolku ve všech
věcech
5. Pokladník: je volen valnou hromadou. Zodpovídá za dodržování rozpočtu. Zodpovídá za
veškerý majetek a finance, se kterými Spolek hospodaří, zodpovídá za vedení účetních
dokladů, dodání podkladů pro daňová přiznání. Vypracovává zprávu o hospodaření Spolku a
dává ji ke schválení valné hromadě. Zodpovídá za vybírání členských příspěvků a dodržování
rozpočtu.
Článek X.
Majetek a hospodaření Spolku
1. Zdrojem příjmů Spolku jsou:
a. Členské příspěvky
b. Příspěvky od jiných organizací a sponzorů
c. Příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti
d. Příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti
s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné a
osvětové činnosti
e. Dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty
apod.
f. Poplatky za služby
g. Dary
2. Majetek Spolku je ve vlastnictví Spolku jako celku. O převodech práv hospodaření
s majetkem i o jeho vydání a nabytí a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje Výkonný
výbor.
3. Kromě majetku, ke kterému má Spolek vlastnické právo, může hospodařit s národním nebo
jiným majetkem, k němuž má zřízeno právo hospodaření a řídí se obecně závaznými předpisy
nebo podle předem písemně doložené dohody.
4. Veškeré prostředky musí být použity v souladu s těmito stanovami.
Článek XI.
Zánik a likvidace Spolku
1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí valné hromady
nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
2. Pří zániku Spolku jmenuje Valná hromada likvidátora. Likvidátor sestaví do 20 dnů od svého
jmenování soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem všem členům.
3. Při zániku Spolku likvidátor vypořádá všechny dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh
na rozdělení majetku, která schválí valná hromada.
Článek XII.
Závěrečné ustanovení
1. Tyto stanovy nabývají platnosti schválením na valné hromadě dne 5.12.2015
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