Sport Klub Hojná Voda, z.s.
Stanovy spolku
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Čl. I
Název a sídlo
Sport Klub Hojná Voda, z.s./zapsaný spolek (dále jen „Spolek“) - L 4313 vedená u
Krajského soudu v Českých Budějovicích.
Adresa Spolku: Hojná Voda 20 374 01 Horní Stropnice.
IČ: 270 29 352
Čl. II
Účel Spolku
Účelem Spolku je organizovat sportovní a turistickou činnost pro zájemce z řad
veřejnosti , jak dospělých, tak dětí a mládeže.
Pořádání sportovních a společensko-kulturních akcí.
Žádná z hlavních činností Spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.
Čl. III
Členství ve Spolku

1. Členství ve Spolku vzniká:
a) z dobrovolnosti,
b) dovršením 18 let věku,
c) osoby mladší 18 let musí doložit písemný souhlas alespoň jednoho zákonného zástupce,
d) na základě schválení písemné nebo online přihlášky členskou schůzí Spolku,
e) zaplacením členského příspěvku, jehož roční výši stanoví členská schůze.
2. Prvními členy Spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi Spolku.
3. Člen Spolku má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
b) volit a být volen do výboru Spolku,
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Spolku,
d) podílet se na praktické činnosti Spolku.
4. Člen Spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů Spolku,
b) sledovat hlavní informační zdroj Spolku tj. webovou prezentaci Spolku (www stránky),
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,

e) platit stanovené příspěvky,
f) osoby mladší 18-ti let platí poloviční příspěvek.
5. Členství ve Spolku zaniká:
a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena výboru Spolku,
b) úmrtím člena,
c) zánikem Spolku,
d) vyloučením člena členskou schůzí,
e) případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

6. Členství ve Spolku je řadové nebo čestné.
7. O udělení čestného členství rozhoduje členská schůze na návrh výboru Spolku.
8. Seznam členů Spolku je neveřejný a je přístupný na internetových stránkách Spolku pouze
členům a přátelům Spolku, kteří mají přístup do interního systému internetové aplikace
Spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí výbor při vzniku a zániku členství a dále
při jakékoliv změně podstatných údajů.

9. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od
potvrzeného ukončení členství.

10. Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.
Čl. IV
Orgány Spolku
Organizační strukturu Spolku tvoří tyto orgány:
a) členská schůze,
b) statutární orgán - předseda, místopředseda a členové výboru (dále jen „výbor“).
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Čl. V
Členská schůze
Nejvyšším orgánem Spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze.
Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se Spolku, zejména:
a) schvaluje stanovy Spolku a jejich změny,
b) volí výbor a odvolává jej,
c) schvaluje zprávu o činnosti Spolku za předcházející rok,
d) určuje a schvaluje strategický plán Spolku a jeho cíle na příští období,
e) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,
f) rozhoduje o zániku Spolku.

3. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu
Spolku.

4. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou nebo výborem Spolku podle potřeby,
nejméně však dvakrát ročně. Informaci o konání zasedání členské schůze bude vyvěšena na
webové aplikaci, a to nejpozději dvacet dní před jejím konáním.

5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání polovina všech členů
Spolku. Usnesení jsou přijata nadpoloviční většinou hlasů členů přítomných v době
usnášení. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.

6. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen
Spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské
schůze.
Čl. VI
Předseda a výbor Spolku

1. Předseda:
a) je oprávněn za Spolek jednat ve všech věcech,
b) je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním Spolku, včetně dispozic
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s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého,
c) je volen členskou schůzí na dobu 5 let,
d) funkce se ujímá den následující po dni volby.
Předseda je povinen:
a) svolávat zasedání výboru a členské schůze,
b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů Spolku,

c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze.
3. Výbor:
a) je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním Spolku, včetně dispozic
s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého,

b) je volen členskou schůzí na dobu 5 let.
Čl. VII
Kontrola hospodaření

1. Kontrola hospodaření je prováděna průběžně výborem Spolku a jedenkrát ročně při
výroční členské schůzi.
Čl. VIII
Způsob majetkového vypořádání při zániku Spolku
V případě zániku Spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou
osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům Spolku.
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Čl. IX
Členský příspěvek
Výbor stanovil výši členského příspěvku na rok 2016 a 2017 na 100,- Kč.
Na další období rozhoduje o výši a datumu splatnosti příspěvku členská schůze.
Čestný člen Spolku příspěvek neplatí.
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