STANOVY

Stanovy zapsaného spolku „IHC Písek z. s.“

IČO:438 52 599
Spolek zapsán ve Spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 103
Čl. 1
Název, forma a sídlo
IHC Písek z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou a existující
v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo
v Písku, Na Výstavišti 493, PSČ 397 01. Působnost spolku je na celém území ČR.
Čl. 2
Charakter spolku
Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem fyzických a právnických
osob, s cílem podpory tělovýchovy, sportu a společenského vyžití. Hlavní účel spolku
je veřejný.
Čl. 3
Základní účely spolku
Základními účely spolku jsou:
a) Organizování a rozvoj sportovní činnosti, zejména ledního hokeje, což je
hlavním posláním spolku,
b) Zajišťování a rozvoj různých forem kulturní a společenské činnosti.
Čl. 4
Formy činnosti spolku
Hlavní činností spolku jsou zejména:
a) uspokojování a ochrana zájmů svých členů, v oblasti rozvoje sportu, zejména
ledního hokeje.
b) organizování a rozvoj kulturní a společenské činnosti,
c) pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře),
d) péče o odbornou a mravní výchovu a zvyšování fyzické zdatnosti a sportovní
výkonnosti svých členů
e) zabezpečování tvorby a rozvoje vlastních hospodářských zdrojů, získávání
příspěvků, podpor, dotací a darů a jejich hospodárné využívání.
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Vedlejší činností spolku je:
-

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona

Účelem vedlejší činnosti spolku je podpora hlavní činnosti a hospodárné využití
spolkového majetku, zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost
včetně úhrady nákladů správy spolku.
Čl. 5
Členství ve spolku
1. Členství ve spolku vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na
základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení
žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo (nebo datum narození), případně
telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční
podpis žadatele, případně i spolupodpis zákonného zástupce osoby mladší 15ti
let.
Výbor spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky
2. Členem spolku mohou být fyzické i právnické osoby.
3. Fyzická osoba starší 15ti let může být členem spolku, jestliže podá vyplněnou
přihlášku, souhlasí s cíli a činností spolku a zaváže se dodržovat stanovy spolku
4. Fyzická osoba mladší 15ti let může být členem spolku, jestliže splní podmínky
stanovené v čl. 5 odst. 3 těchto stanov, kromě podmínky věku, a její zákonný
zástupce udělí písemný souhlas s členstvím ve spolku. Členem spolku mohou být
i právnické osoby, jestliže chtějí přispívat k naplnění cílů spolku. Ke vzniku členství
právnické osoby je třeba písemné smlouvy mezi spolkem a právnickou osobou,
která vymezí rozsah práv a povinností a způsoby vzájemné spolupráce.
5. Po schválení členské přihlášky výborem bude člen neprodleně zapsán do
seznamu členů spolku, který vede výbor.
6. Na vznik členství ve spolku není právní nárok. Členství ve spolku nemůže být
předmětem postoupení.
7.

Členství ve spolku zaniká:
a) písemným sdělením člena o ukončení členství adresovaným výboru spolku
doručeným do sídla spolku, členství končí dnem doručení sdělení o ukončení
členství
b) zrušením členství ze strany spolku, a to usnesením výboru spolku – zejména
pro neomluvenou neúčast na 3 po sobě jdoucích členských schůzích.
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c) zánikem spolku
d) smrtí člena resp. zánikem právnické osoby.
8. Členství může být zrušeno výborem spolku také:
a) pro nezaplacení členského příspěvku i po opakované (tj. nejméně dvojí) výzvě
o zaplacení.
b) pro porušení povinnosti člena spolku
c) pro spáchání trestného činu, za který byl člen pravomocně odsouzen nebo pro
spáchání přestupku či jiného deliktu, za který byl člen pravomocně uznán
vinným, když takovýto trestný čin, přestupek či jiný delikt musí odporovat cílům
a zájmům spolku.
d) pro nemorální nebo nečestné jednání namířené proti cílům nebo zájmům
spolku či pro poškozování dobrého jména spolku.
Čl. 6
Práva a povinnosti člena spolku
1. Každý člen má právo:
a) účastnit se všech sportovních, společenských a kulturních akcí pořádaných
spolkem nebo v součinnosti s ním
b) účastnit se akcí, školení a seminářů a podílet se na výhodách vyplývajících
z členství ve spolku
c) na členské schůzi uplatňovat své návrhy, podněty a doporučení
d) jednou ročně požadovat od výboru spolku informaci o činnosti a hospodaření
spolku
e) volit a od 18ti let věku být volen do všech orgánů a funkcí ve spolku, a to za
současného splnění podmínky, že má nejpozději k okamžiku zahájení
příslušné členské schůze či zasedání jiného volebního orgánu zcela uhrazeny
veškeré finanční závazky vůči spolku, zjm. členský příspěvek, resp. příspěvky
na činnost
f) hlasovat na členské schůzi prostřednictvím svého zákonného zástupce,
jestliže nedosáhl v den konání členské schůze 18ti let věku, a to za
současného splnění podmínky, že má nejpozději k okamžiku zahájení členské
schůze zcela uhrazeny veškeré finanční závazky vůči spolku, zjm. členský
příspěvek, resp. příspěvky na činnost
g) hlasovat na členské schůzi, jestliže dosáhl 18ti let věku za podmínek
stanovených těmito stanovami, a to především za současného splnění
podmínky, že má nejpozději k okamžiku zahájení členské schůze zcela
uhrazeny veškeré finanční závazky vůči spolku, zjm. členský příspěvek, resp.
příspěvky na činnost
2. Každý člen má povinnost:
a) účastnit se členských schůzí
b) hájit zájmy a dbát dobrého jména spolku
c) osobně se účastnit činnosti spolku resp. pracovat v orgánech spolku, jichž je
členem
d) nahlásit bez zbytečného odkladu změnu osobních údajů, zjm. změnu adresy
pro doručování
e) řádně a včas hradit veškeré finanční závazky vůči spolku, zjm. členský
příspěvek, popř. příspěvky na činnost
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f) dodržovat stanovy, vnitřní předpisy a plnit usnesení orgánů spolku
g) dbát o svěřený majetek, sportovní pomůcky atp. ve vlastnictví spolku a v
případě ztráty, zaviněného poškození či zničení nahradit spolku vzniklou
škodu, o jejíž náhradě a výši rozhoduje výbor spolku.
3. Proti rozhodnutí výboru o vyloučení člena ze spolku se člen může odvolat
k dozorčí radě, a to do 30ti dnů od doručení usnesení o vyloučení člena ze
spolku. Pokud se hlasuje o vyloučení člena spolku, který je současně členem
výboru, člen, o nějž se jedná, nehlasuje a k jeho hlasu se při stanovení kvora i
hlasovací většiny nepřihlíží. Dozorčí rada rozhodnutí výboru zruší nebo jej
potvrdí.
Čl. 7
Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
a)
b)
c)
d)
e)

členská schůze
výbor spolku
dozorčí rada
disciplinární komise
komise mládeže
Čl. 8
Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.
2. Každý člen spolku má povinnost účastnit se členské schůze, a to buď osobně,
anebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci k zastupování
člena spolku na členské schůzi opatřené úředně ověřeným podpisem člena
spolku. Každý člen spolku, popř. zástupce člena spolku, je povinen prokázat se
platným průkazem totožnosti.
3. Fyzická osoba mladší 18ti let může na členské schůzi hlasovat prostřednictvím
svého zákonného zástupce, a to toho svého zákonného zástupce, který se na
členskou schůzi dostaví. Zákonný zástupce fyzické osoby mladší 18ti let je
oprávněn zmocnit k zastupování fyzické osoby mladší 18ti let na členské schůzi
dalšího zástupce, a to na základě písemné plné moci vystavené za tímto účelem
zákonným zástupcem a opatřené jeho úředně ověřeným podpisem. Pokud se na
členskou schůzi dostaví více osob oprávněných zastupovat jednu a touž fyzickou
osobu mladší 18ti let, lhostejno zda se bude jednat o zákonného zástupce či
zástupce na základě plné moci a pokud se tito zástupci vzájemně nedohodnou,
kdo bude za osobu mladší 18ti let hlasovat, nemůže tato platně hlasovat.
4. Člen spolku přijatý v období třech měsíců přede dnem konání členské schůze
není oprávněn na této členské schůzi hlasovat.
5. Členská schůze se koná minimálně jednou ročně.
6. Členskou schůzi svolává výbor spolku. Pokud o svolání členské schůze výbor
písemně požádá (1/3) všech členů spolku, je výbor spolku povinen svolat
členskou schůzi nejpozději do 60 dnů ode dne doručení žádosti výboru spolku.
7. Oznámení o konání členské schůze musí být zveřejněno nejméně 30 dnů před
konáním členské schůze. Zveřejněním se rozumí vyvěšení oznámení, ve kterém
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bude uvedeno alespoň místo, datum a hodina konání členské schůze a program
jednání, na vývěsce (informační tabuli) spolku a na příslušných internetových
stránkách spolku.
8. Po zahájení členské schůze zahájí předseda výboru volbu předsedy členské
schůze, dvou skrutátorů, jednoho zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu, a to
jednotlivě v tomto pořadí. Dále členskou schůzi řídí předseda členské schůze
podle programu předloženého výborem spolku uvedeného na pozvánce.
Skrutátoři sčítají hlasy nezávisle na sobě, v případě, že se neshodnou na počtu
hlasů sčítání se opakuje. Po skončení členské schůze předseda členské schůze,
zapisovatel a ověřovatelé podepíší zápis z členské schůze. Nejdéle do 30 dnů
ode dne konání členské schůze vyhotoví výbor spolku přepis zápisu členské
schůze, jehož kopii si může na své náklady vyžádat každý člen spolku.
9. Členové spolku jsou oprávněni předkládat své návrhy k projednání na členské
schůzi písemně předsedovi členské schůze. Doba pro předkládání návrhů
k projednání může být omezena jednacím řádem členské schůze. Návrhy na
volbu předsedy členské schůze, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu se
předkládají předsedovi výboru, a to pouze do doby, než se začne s volbou
předsedy členské schůze. O návrzích se hlasuje podle pořadí jejich předložení
s tím, že jako první se hlasuje vždy o návrhu předloženém výborem
k příslušnému bodu programu členské schůze. Je-li návrh přijat, o dalších se již
nehlasuje.
10. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad členské schůze uvedený v pozvánce
(oznámení o jejím konání), lze zařadit do programu jednání jen se souhlasem
alespoň jedné třetiny všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.
11. Do působnosti členské schůze patří zjm.:
a) schvalování a změna stanov
b) stanovení dílčích cílů spolku
c) volba a odvolávání členů výboru spolku a dalších orgánů spolku, o nichž tak
stanoví stanovy
d) projednání zprávy výboru o činnosti spolku
e) projednání zprávy dozorčí rady
f) projednání zprávy o hospodaření spolku
g) projednání a schválení zániku či sloučení spolku a majetkového vypořádání
h) schválení převodu nemovitého majetku spolku.
12. Hlasovací právo všech členů je rovné.
13. Členská schůze je usnášeníschopná, jestliže je přítomna alespoň 1/3 všech členů
oprávněných na ní hlasovat. Do kvora se nezapočítávají členové s pozastaveným
hlasovacím právem pro neplacení členských příspěvků a příspěvků na činnost
spolku a členové, kteří hlasovací právo zatím nemají z důvodu neuplynutí
tříměsíční lhůty trvání členství.
14. Není-li členská schůze schopna usnášet se, může prostou většinou přítomných
s právem hlasovacím rozhodnout o konání náhradní členské schůze, a to se
stejným programem a začátkem o hodinu později, která může přijmout usnesení
za účasti libovolného počtu členů. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná
bez ohledu na větu první tohoto odstavce.
15. Není-li v těchto stanovách uvedeno výslovně jinak, rozhoduje členská schůze
nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů oprávněných hlasovat.
Kvalifikované třípětinové většiny hlasů přítomných členů oprávněných hlasovat je
třeba ke schválení změny stanov, usnesení o zániku nebo přeměně spolku a ke
schválení převodu nemovitého majetku spolku.
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16. Členská schůze rozhoduje usnesením.
Čl. 9
Výbor spolku, předsednictvo
1. Výbor je výkonným orgánem spolku.
2. Výbor spolku má sedm členů, kteří jsou voleni členskou schůzí z řad členů spolku
starších 18ti let. Opětovné zvolení je možné.
3. Funkční období výboru spolku je čtyřleté. Pokud členská schůze nezvolí po
skončení funkčního období nový výbor spolku, tak dosavadní výbor plní svou
funkci až do zvolení nového výboru členskou schůzí.
4. Výbor spolku zasedá dle potřeby, zpravidla nejméně jednou za měsíc.
5. Zvolení členové výboru si mezi sebou zvolí předsednictvo – tj. předsedu a dva
místopředsedy. Předsednictvo je statutárním orgánem spolku.
6. V případě, že některý ze členů výboru přestane být členem spolku či jinak skončí
jeho funkce, je výbor oprávněn na jeho místo kooptovat na jeho místo jiného
člena spolku. Funkční období kooptovaného člena výboru trvá jen po dobu
funkčního období člena, za nějž nastoupil.
7. Zasedání výboru svolává a řídí předseda výboru popř. místopředseda výboru. Ze
zasedání výboru spolku se pořizuje zápis, do kterého může nahlédnout každý
člen spolku, a to po předchozí písemné žádosti v den určený výborem spolku.
8. Výbor je usnášeníschopný je–li přítomna alespoň polovina členů výboru. Výbor
spolku rozhoduje formou usnesení, k jehož přijetí je třeba hlasů nadpoloviční
většiny přítomných členů výboru.
9. Výbor spolku zajišťuje běžnou činnost spolku zjm. prezentaci spolku, pořádání
akcí sportovního, společenského a kulturního života, řádné vedení účetnictví a
komunikaci s orgány státní správy a samosprávy, se společenskými organizacemi
a jinými sportovními organizacemi.
10. Do působnosti výboru spolku patří rozhodování o všem, co není vyhrazeno
působnosti členské schůze či jiných orgánů spolku, zjm. výbor spolku:
a) řídí běžnou činnost spolku zjm. hospodaří s majetkem spolku, zajišťuje
spolupráci s jinými subjekty, rozhoduje o odměňování sportovních,
společenských a kulturních činitelů podílejících se na akcích organizovaných
nebo spolupořádaných spolkem, vydává publikace a jiné tiskoviny související
s činností spolku
b) vykonává usnesení členské schůze
c) svolává členskou schůzi a stanovuje její program a vydává návrhy usnesení
k jednotlivým bodům
d) připravuje zprávu o činnosti spolku pro členskou schůzi
e) projednává zprávu dozorčí rady a zjednává nápravná opatření, na jednání
členské schůze připravuje vyjádření ke zprávě
f) připravuje zprávu o hospodaření spolku k projednání členskou schůzí
g) připravuje program jednání členské schůze
h) volí a odvolává předsedu a místopředsedy výboru spolku
i) vydává vnitřní předpisy a disciplinární řád
j) volí a odvolává členy disciplinární komise spolku rozhodčí komise je volená čl.
schůzí
k) rozhoduje o vzniku a zrušení členství a vede seznam členů spolku
l) stanoví výši příspěvků na činnost spolku
m) upravuje dle potřeb spolku výši členských příspěvků.
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11. Navenek za spolek právně jedná předsednictvo, a to vždy nejméně dva společně,
z nichž jeden je předseda.
12. Členové výboru jsou povinni si k uzavření jakékoli smlouvy či dohody vyžádat
předchozí stanovisko výboru popř. mohou jednat na základě usnesení členské
schůze (tj. v případě nemovitého majetku spolku). Pokud kteroukoli z povinností
uvedených v tomto odstavci poruší, je spolek oprávněn vymáhat nároky z titulu
odpovědnosti za škodu.
13. Za výkon funkce člena výboru spolku náleží každému členu výboru jedenkrát
ročně odměna odpovídající výši členského příspěvku pro příslušný kalendářní
rok.
Čl.10
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem spolku.
2. Dozorčí rada má nejméně tři, nanejvýše sedm členů volených členskou schůzí
z řad členů spolku starších18ti let. Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté.
Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné.
3. Přijetí nového (tj. dalšího) člena dozorčí rady do počtu nejvýše celkem sedmi
členů je možné kdykoliv volbou na základě rozhodnutí nadpoloviční většiny všech
přítomných členů členské schůze. Funkční období nového člena skončí dnem,
kdy končí čtyřletý cyklus funkčního období stávajících členů dozorčí rady.
4. Zanikne-li členovi dozorčí rady členství v dozorčí radě před uplynutím funkčního
období, není bezpodmínečně nutné zvolit na uvolněné místo nového člena
dozorčí rady za předpokladu, že počet členů dozorčí rady neklesne pod tři.
5. Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu a místopředsedu.
6. Dozorčí rada zasedá dle potřeby, nejméně jednou za rok. Pokud se první schůze
dozorčí rady v daném funkčním období neuskuteční do 60-ti dní od jejího zvolení,
svolá ji předseda výboru spolku, a to tak, aby se první schůze dozorčí rady konala
nejdéle do 30. listopadu roku, v němž byla zahájena daná hokejová sezona.
Schůzi dozorčí rady svolává a řídí její předseda (v případě jeho indispozice
místopředseda) s výjimkou svolání první schůze dozorčí rady.
7. Dozorčí rada podává o své práci a o činnosti spolku zprávu členské schůzi
prostřednictvím výboru spolku, který je zprávu dozorčí rady povinen projednat a
sepsat své vyjádření k ní. Zpráva musí být výboru spolku předložena nejdéle 14
dní před dnem konání členské schůze. Ve zprávě dozorčí rada navrhne opatření
k nápravě a zlepšení stavu spolku.
8. Do působnosti dozorčí rady patří zejména kontrola finančních a hospodářských
operací uskutečněných všemi orgány spolku, kontrola účelnosti a hospodárnosti
používání finančních prostředků a nakládání s majetkem spolku a kontrola
činnosti výboru spolku.
9. Členové dozorčí rady mají právo nahlížet do dokumentů zpracovaných orgány
spolku a do dokumentů spojených s hospodařením spolku a jeho činností.
10. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se zasedání výboru spolku a musí jim
být uděleno slovo, pokud o to požádají.
11. Dozorčí rada přijímá svá usnesení většinou hlasů členů dozorčí rady za
přítomnosti nadpoloviční většiny členů dozorčí rady na schůzi. V případě rovnosti
hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady, není – li na schůzi přítomen
předseda dozorčí rady, je v případě rovnosti hlasů rozhodující hlas místopředsedy
dozorčí rady.
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12. Dozorčí rada rozhoduje o odvoláních členů spolku proti rozhodnutí výboru spolku
o jejich vyloučení. Proti tomuto rozhodnutí dozorčí rady není již opravný
prostředek přípustný.
Čl. 11
Disciplinární komise
1. Spolek zřizuje disciplinární komisi k projednávání porušení stanov a vnitřních
předpisů spolku, hrubé nebo opakované nekázně, vážných nedostatků ve výkonu
práv a povinností nebo ve výkonu funkce, provinění souvisejících s účastí na
soutěžích nebo akcích pořádaných spolkem.
2. Disciplinární komise má tři členy.
3. Disciplinární komise je volena z členů spolku starších 18ti let výborem spolku a
schází se dle potřeby. Svolává ji předseda výboru spolku. Opakované zvolení za
člena disciplinární komise je možné.
4. Funkční období disciplinární komise je čtyřleté. Jestliže po jeho skončení není
zvolena nová disciplinární komise, plní její funkci až do zvolení nové dosavadní
disciplinární rozhodčí komise.
5. Způsob projednávání věci v disciplinárním řízení, tresty a jejich výkon, a další
náležitosti týkající se disciplinární komise, které neupravují stanovy spolku,
upraví disciplinární řád přijatý výborem spolku jako vnitřní předpis spolku.
6. Proti rozhodnutí disciplinární komise se lze odvolat do 30 dnů ode dne doručení
písemného rozhodnutí. O odvolání rozhoduje výbor spolku. Výbor spolku nemůže
v rozhodnutí o odvolání uložit trest přísnější, než byl uložen rozhodnutím
disciplinární komise. Proti rozhodnutí výboru spolku není opravný prostředek
přípustný.
Čl. 12
Komise mládeže

1. Komise mládeže je orgánem spolku, který zprostředkovává kontakt výboru spolku
s rodiči členů spolku a sportovci reprezentujícími spolku spolek, zjm. přijímá
připomínky a podněty rodičů, které projedná a případně následně předkládá
k řešení výboru spolku resp. osobě pověřené výborem spolku. Komise mládeže
nemá výkonné pravomoci a plní pouze funkci poradního orgánu.
2. Komise je složena z tolika členů, kolik je ve spolku mužstev, ke dni účinnosti
těchto stanov má komise 11 členů. Členem komise je příslušný vedoucí mužstva
stanovený či zvolený za každé mužstvo, a to zpravidla z řad rodičů hráčů
mladších 18ti let nebo z řad hráčů starších 18ti let.
3. Funkční období komise mládeže trvá od začátku jedné hokejové sezóny do
začátku druhé hokejové sezóny.
4. Komise se schází dle potřeby. Komise volí ze svých členů předsedu a jednoho
místopředsedu komise. Předseda komisi svolává a řídí její zasedání a činnost.
Předseda zastupuje komisi vůči třetím osobám i vůči orgánům spolku. V případě
potřeby předsedu zastupuje místopředseda.
5. Komise je usnášeníschopná, jestliže je přítomno alespoň pět jejích členů. Komise
rozhoduje prostou většinou hlasů z přítomných členů.
6. Komise je rovněž oprávněna podávat podněty dozorčí radě.
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Čl. 13
Společná ustanovení k orgánům spolku
1. Jednání (zasedání) orgánů spolku je neveřejné a mohou se jich účastnit pouze
osoby oprávněné hlasovat, osoby jejich právo účasti plyne z těchto stanov a dále
svolavatelem jednání pozvaní hosté.
2. Hlasování všech orgánů spolku je veřejné a provádí se aklamací.
3. Členové jednotlivých orgánů jsou voleni jednotlivě.
4. Členství v orgánu spolku zaniká:
a) písemným odstoupením člena orgánu, které je doručeno orgánu, jehož je
členem; k zániku funkce dochází dnem doručení písemného odstoupení
b) uplynutím funkčního období, nikoli však dříve než bude zvolen nový člen
orgánu
c) odvoláním členskou schůzí či jiným orgánem k tomu příslušným
d) smrtí
e) dnem zániku spolku
f) v případech, kdy je členství v orgánu spolku podmíněno členstvím ve spolku
jako takovém, i dnem, kdy člen orgánu spolku přestane být členem spolku.
5. Členové orgánů spolku, kteří ztratili důvěru členů spolku nebo se dopustili činů,
které jsou neslučitelné s jejich funkcí, a to např. porušením stanov spolku,
výkonem své funkce či jednáním proti zájmům spolku, úmyslným jednáním
poškozujícím majetkové zájmy spolku nebo jeho dobré jméno, mohou být
odvoláni členskou schůzí.
Čl. 14
Členské příspěvky, majetek a hospodaření spolku
1. Členové spolku jsou povinni hradit členský příspěvek za každý kalendářní rok.
2. Členský příspěvek se hradí jednorázově za každý kalendářní rok nejdéle do 30.4.
příslušného kalendářního roku nebo ve 12 pravidelných měsíčních splátkách vždy
ke 20.dni v měsíci.
3. Členský příspěvek se hradí výboru spolku v hotovosti nebo na příslušný bankovní
účet spolku. Výbor spolku vede evidenci uhrazených členských příspěvků.
4. V případě, že člen spolku neuhradí řádně a včas členský příspěvek může být
výborem spolku vyzván k jeho uhrazení. Pokud člen svou povinnost uhradit
členský příspěvek nesplní, tak může být jeho členství ve spolku zrušeno
rozhodnutím výboru spolku. Členství ve spolku může být členovi spolku zrušeno
pro neplacení členských příspěvků nejdříve dva měsíce po dni, kdy byl splatný
členský příspěvek pro příslušný rok resp. jeho část.
5. Po dobu trvání spolku; ani v případě jeho zániku není jeho člen oprávněn
požadovat vrácení svých členských příspěvků.
6. Na hrazení příspěvků na činnost uložených výborem spolku se použijí ustanovení
tohoto článku o hrazení členských příspěvků.
7. Majetek spolku tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva.
Zdrojem finančních příjmů spolku jsou zjm.:
a) členské příspěvky
b) příspěvky na činnost
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c) příjmy dosahované v souvislosti s vlastní činností spolku, zjm. z organizování
sportovních, společenských a kulturních akcí a provozování tělovýchovných
a sportovních zařízení, které spolek vlastní nebo užívá
d) dotace a dary.
8. Právo nakládat s finančními prostředky spolku má výbor spolku.
9. O hospodaření spolku jsou vedeny účetní záznamy v souladu s platným právními
předpisy.
Čl. 15
Závěrečná ustanovení
1. Ohledně doručování platí, že písemnost adresovaná členovi spolku bude předána
členovi osobně nebo prostřednictvím kurýra proti potvrzení resp. odmítnutí
převzetí nebo bude zaslána prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu
člena, kterou jako poslední oznámil výboru spolku (tj. uvedenou v seznamu
členů), eventuálně též v elektronické podobě na e-mailovou adresu člena spolku,
kterou jako poslední oznámil výboru spolku (tj. uvedenou v seznamu členů). V
případě zasílání jakýchkoli písemností prostřednictvím držitele poštovní licence se
považuje písemnost za doručenou pátým dnem od jejího předání držiteli poštovní
licence k přepravě, a to i v případě, že se adresát o jejím doručování či o uložení
u tohoto držitele poštovní licence nedozvěděl. Písemnost se má za doručenou též
okamžikem odmítnutí jejího převzetí adresátem. V případě zasílání jakýchkoliv
písemností v elektronické formě na e-mailovou adresu člena spolku se považuje
písemnost za doručenou následujícím dnem po jejím odeslání na e-mailovou
adresu člena spolku.
2. Spory mezi členy spolku navzájem týkající se členství ve spolku a mezi členy
spolku a spolkem řeší dozorčí rada, nespadají-li do pravomoci disciplinární
komise.
3. Všechny osobní údaje členů spolku sdělené spolku jsou chráněny podle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
4. Stanovy byly schváleny na členské schůzi spolku dne 11.4.2016
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