STANOVY SPORTOVNÍHO KLUBU
I. Základní ustanovení
1.
2.
3.
4.

Název spolku zní: FBK Hořice, z.s. (dále jen "spolek")
Sídlem spolku je Hrachovec 47, 508 01, Hořice.
Datum založení spolku je: 20.4.2016
FBK Hořice, z.s. je dobrovolným sdružením osob bez rozlišení občanství a věku, provozujících
sportovní aktivity. Ve spolku se dobrovolně sdružují florbalové oddíly, odbory a zájmové
skupiny oddílu, které se zaváží dodržovat tyto stanovy sportovního klubu FBK Hořice, z.s. (dále
jen stanovy).

II. Hlavní poslání
1.
2.

Základním posláním spolku je podpora výkonu sportovní činnosti, konkrétně pak florbalu, její
organizace, řízení, propagace a další s tím související úkoly.
Především se jedná o:
a) organizování sportovních činností v rámci zapojení do sportovních a soutěžních aktivit
florbalu včetně vytváření materiálních a tréninkových podmínek;
b) vytváření ekonomické základny a předpoklady pro zajištění cílů a poslání a to i
provozováním vlastní hospodářské činnosti;
c) budování, provozování a udržování tělovýchovných zařízení ve vlastnictví spolku i
užívaná;
d) hájení zájmů spolku a jeho členů navenek i uvnitř spolku a za tím účelem spolupracovat
s orgány a institucemi poskytujícími spolku dotace, granty, dary apod.

III. Podmínky členství, práva a povinnosti člena spolku
1.
2.
3.

4.

Členem spolku se může stát fyzická osoba souhlasící s posláním a stanovami spolku.
O přijetí člena rozhoduje výkonný výbor, který stanoví podmínky členství podle zásad
schválených valnou hromadou.
Výkonný výbor vede seznam členů spolku, v seznamu zajišťuje zápisy a výmazy a to
prostřednictvím usnesení z jeho zasedání, kdy jeho přílohu tvoří aktuální znění seznamu členů
spolku. Seznam členů je přístupný všem členům spolku. Výkonný výbor musí žadateli
zpřístupnit seznam členů spolku na jeho žádost do 15 dnů od podání žádosti.
Každý člen má zejména právo:
a) podílet se dle svých osobních schopností na činnosti spolku;
b) volit a být volen do výkonného výboru spolku, pokud má člen více jak 18 let;
c) hlasovat na valné hromadě spolku;
d) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního a společenského života
spolku;
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5.

6.

e) účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření umožňují
odborný a výkonnostní růst člena;
f) navrhovat své zástupce do výkonného výboru spolku;
g) podávat návrhy výkonnému výboru a valné hromadě spolku.
Povinnosti členů spolku jsou zejména:
a) dodržovat stanovy a vnitřní předpisy spolku;
b) řídit se při výkonu sportovní činnosti vnitřními předpisy a pravidly vydanými spolkem;
c) řádně platit příspěvky stanovené valnou hromadou a další finanční povinnosti vyplývající
z rozhodnutí a usnesení spolku, smluv a vnitřních předpisů spolku;
d) dle svých schopností přispívat dobrému jménu a prosperitě spolku;
e) dodržovat zásady sportovní etiky, morálky a fair-play.
Zánik členství:
a) vyloučením, pro závažné porušení povinností vyplývajících z členství a stanovených
stanovami, když člen v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu ani po výzvě výkonného
výboru. O vyloučení rozhoduje výkonný výbor. Vyloučený člen může do 15 dnů od
doručení rozhodnutí výkonného výboru písemně navrhnout, aby rozhodnutí o jeho
vyloučení přezkoumala mimořádná valná hromada, která zruší rozhodnutí o vyloučení
člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo těmto stanovám;
b) vystoupením oznámeným písemně výkonnému výboru. Vystoupení je účinné dnem
doručení oznámení o vystoupení;
c) úmrtím člena.

IV. Orgány spolku
1.

Orgány spolku jsou:
a) valná hromada;
b) výkonný výbor;
c) kontrolní komise.

V. Valná hromada
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a je složená ze všech členů spolku a svolává ji
nejméně jedenkrát za rok výkonný výbor.
Den, místo konání a program zasedání oznámí výkonný výbor členům spolku písemně
nejméně 30 dnů před termínem zasedání valné hromady.
Pozvánka na zasedání valné hromady musí obsahovat místo, čas a program zasedání.
Valnou hromadu řídí předseda výkonného výboru, případně jiný člen výkonného výboru
pověřený předsedou výkonného výboru.
Valná hromada spolku je usnášeníschopná za účasti nejméně nadpoloviční většiny všech členů
s hlasem rozhodujícím.
K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu prosté většiny přítomných členů spolku, přičemž každý
člen spolku má jeden hlas.
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7.
8.
9.

V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina delegátů
s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.
Vyhotovení zápisu ze zasedání valné hromady spolku zajišťuje výkonný výbor spolku.
Působnost valné hromady je zejména:
a) projednává a schvaluje zprávu o činnosti výkonného výboru spolku;
b) schvaluje stanovy spolku, vnitřní předpisy a řády spolku a veškeré jejich změny;
c) schvaluje změnu účelu spolku, vč. zaměření hlavní a vedlejší činnosti;
d) projednává a schvaluje program činnosti spolku na další období;
e) projednává a schvaluje návrh hospodaření a rozpočet na příští období;
f) volí na pětileté období předsedu výkonného výboru spolku a členy výkonného výboru
spolku navržené jednotlivými členy spolku, předsedu kontrolní komise a její členy;
g) projednává a schvaluje změnu názvu spolku;
h) rozhoduje o sloučení s jiným subjektem;
i) rozhoduje o zrušení spolku a o způsobu zrušení spolku;
j) rozhoduje o výši příspěvků a jejich splatnosti;
k) zřizuje a ruší místní pobočné spolky;
l) schvaluje zatížení spolku v každém jednotlivém případě nad 100.000,- Kč a v případě
podpisu směnky.

VI. Mimořádná valná hromada
1.

2.
3.

V případě potřeby může být svolána mimořádná valná hromada spolku, jestliže o to písemně
předsedu výkonného výboru požádá:
a) dvoutřetinová většina členů spolku;
b) členové výkonného výboru;
c) kontrolní komise svým usnesením.
Výkonný výbor je povinen svolat mimořádnou valnou hromadu do dvou měsíců ode dne, kdy
vznikla jedna z výše uvedených možností.
Mimořádná valná hromada je oprávněná rozhodovat stejně jako řádná valná hromada.

VII. Výkonný výbor
1.
2.

3.
4.

Výkonný výbor spolku je statutárním orgánem spolku, který řídí činnost spolku v souladu se
zákonem a těmito stanovami.
Výkonný výbor zabezpečuje splnění úkolů ve spolku v období mezi valnými hromadami.
Rozhoduje o všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, která si může
vyhradit rozhodování v dalších otázkách.
Členy výkonného výboru volí valná hromada spolku na období 5 let a výkonný výbor je složený
z předsedy, dvou místopředsedů a dvou členů.
Členové výkonného výboru jsou povinni vykonávat svoji činnost ku prospěchu účelu spolku a
s ohledem na jeho zájmy. Členové jsou povinni se účastnit všech jednání a aktivně se podílet
na činnosti výkonného výboru spolku.
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5.

Členové výkonného výboru mají nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů při plnění
úkolů souvisejících s výkonem jejich funkce.
6. Předseda svolává výkonný výbor dle potřeby, minimálně však dvakrát v kalendářním roce.
7. Výkonný výbor musí být svolán, požádá-li o to nadpoloviční většina jeho členů.
8. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
K platnosti usnesení je třeba nadpoloviční většina přítomných. V případě rovnosti hlasů
rozhodne hlas předsedy.
9. Působnost výkonného výboru je zejména:
a) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady;
b) organizuje a řídí činnost spolku;
c) připravuje podklady pro valnou hromadu a to zejména k hospodaření, rozpočtu, hlavním
směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků apod.;
d) dbá o hospodárné využívání a o údržbě majetku spolku;
e) svolává valnou hromadu spolku;
f) rozhoduje o přijetí a vyloučení člena spolku;
g) svolává mimořádnou valnou hromadu;
h) schvaluje zatížení spolku v každém jednotlivém případě do 100.000,- Kč včetně;
i) zřizuje administrativní aparát a jmenuje sekretáře spolku.
10. Jménem spolku právně jedná a spolek navenek zastupuje předseda výkonného výboru a
místopředsedové výkonného výboru, a to každý samostatně.
11. K podpisování dokumentů, písemností a listin za spolek je oprávněn předseda výkonného
výboru a místopředsedové výkonného výboru, a to každý samostatně.

VIII. Kontrolní komise
7.
8.

Kontrolní komise je nezávislým orgánem spolku.
Kontrolní komise má nejméně tři členy. Valná hromada může při volbě členů kontrolní komise
určit, že počet členů bude vyšší než 3, přičemž se nesmí jednat o počet dělitelný 2.
9. Kontrolní komise volí hlasováním ze svého středu předsedu.
10. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v
souladu se stanovami, vnitřními předpisy spolku a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise
nedostatky, upozorní na ně výkonný výbor spolku.
11. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů spolku a
požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým
záležitostem.

IX. Majetek a hospodaření spolku
1.

Zdrojem majetku spolku jsou zejména:
a) členské příspěvky;
b) příjmy z tělovýchovné a sportovní činnosti;
c) dary, dotace, granty apod.;
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2.

3.

d) společenská činnost;
e) příjmy z reklam, pronájmu a prodeje majetku;
f) z doplňkových obchodních a jiných aktivit.
Majetek je vlastnictví spolku jako celku, o převodech práva k hospodaření rozhodne výkonný
výbor v rámci spolku. Kromě vlastního majetku může spolek hospodařit i s majetkem
svěřeným nebo pronajatým apod.
Hospodaření s majetkem spolku upravuje směrnice schválená valnou hromadou.

X. Závěrečná ustanovení
1.
2.

Tyto stanovy byly schváleny ustavující schůzí spolku dne 20.4.2016 a okamžikem schválení
nabývají účinnosti.
V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným,
nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost, ostatních ustanovení těchto stanov.

V Hořicích dne 20.4.2016

…………………………………………………………….
Milan Jung
předseda výkonného výboru

…………………………………………………………….
Radim Kolařík
místopředseda výkonného výboru

…………………………………………………………….
Mgr. Lenka Jansová, DiS.
místopředsedkyně výkonného výboru
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