Základní stanovy spolku In-Line Třinec
Stanovy spolku
„IN-LINE TŘINEC z.s.“
Zakladatelé:
1) DUŠAN ADAMČÍK,
2) NIKOLA KOSTKOVÁ,
3) ONDŘEJ PYSZKO,
se níže uvedeného dne, měsíce a roku shodli na následujícím obsahu stanov spolku
„IN-LINE TŘINEC z.s.“
Článek I.
Název a sídlo spolku
Názvem spolku je „IN-LINE TŘINEC z.s.“ se sídlem Oldřichovice 963, 739 61 Třinec.
Článek II.
Účel spolku
Spolek „IN-LINE TŘINEC z.s.“ je dobrovolným, nepolitickým, zájmovým sdružením občanů,
provozujících sportovní, organizační, propagační , osvětovou a hospodářskou činnost, kteří přijali
společný název a společnou symboliku a dohodli se na vnitřním uspořádání svých záležitostí a
společném prosazování svých zájmů.
Hlavním účelem spolku je:


Provozovat tělovýchovná a sportovních zařízení a organizovat sportovní činnost



Poskytovat tělovýchovné a sportovní služby, vyučovat dovedností, včetně půjčování sportovního
náčiní, vedení sportovní školy



organizovat sportovní činnost pro děti, mládež i dospělé včetně zapojení do soutěží, vytvářet pro
tuto sportovní činnost materiální a tréninkové podmínky



zapojit děti, mládež a dospělé do sportovní činnosti a věnovat patřičnou péči při výchově a
vytváření podmínek pro dosažení kvalitní sportovní výkonnosti



vést všechny členy k dodržování základních etických a mravních pravidel, zabezpečovat širokou
informovanost v oblasti sportovní činnosti



hájit zájmy spolku uvnitř i navenek, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, ostatními spolky,
sdruženími či společnostmi (např. ČSTV apod.) i jednotlivci



vytvářet ekonomickou základnu pro splnění svých cílů, a to zejména vlastní hospodářskou
činností



organizovat kulturní a společenské aktivity a účastnit se kulturních a společenských aktivit za
účelem osvěty a propagace sportu.
Článek III.
Zásady členství, práva a povinnosti členů spolku, zánik členství
1) zásady členství
– členem spolku se mohou stát fyzické osoby a osoby právnické mající provozování sportu a
tělovýchovy v předmětu své činnosti a které souhlasí s posláním spolku a jeho stanovami
– členství ve spolku je dobrovolné a vzniká na základě písemné přihlášky doručené výkonnému
výboru a schválené výkonným výborem
– výkonný výbor může určit novému členu zkušební dobu, nejdéle však 6 měsíců, ve které může
členovi spolku zrušit členství bez udání důvodu.
2) práva člena spolku
– účastnit se podle svých zájmů, možností a schopností sportovního a společenského života
spolku, a to za podmínek dodržování těchto stanov
– účastnit se všech akcí, školení, seminářů apod.
– uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku v rámci všech orgánů spolku
– vznášet dotazy a připomínky vůči zvoleným zástupcům spolku
– požadovat informace a zprávy o činnosti a hospodaření spolku
– účastnit se jednání výkonného výboru, jedná-li se o jeho činnosti nebo chování
– volit a být volen do orgánu
3) povinnosti člena spolku
– dodržovat stanovy a plnit úkoly z nich vyplývající, dodržovat vnitřní směrnice a přijatá usnesení
(rozhodnutí) orgánů spolku
– aktivně se podílet na činnosti a rozvoji spolku

– jednat v zájmu spolku a jeho členů
– iniciativně se podílet na práci a svědomitě vykonávat přijaté funkce v orgánech spolku
– šetřit a chránit, rozmnožovat a udržovat majetek, který slouží k zabezpečení činnosti spolku
– usilovat o zachování dobrého jména spolku a jednat vždy v mezích etických a mravních
pravidel
– řádně a včas platit členské příspěvky, popř. jiné poplatky související se členstvím
4) členství zaniká
– zrušením – vystoupením ze strany člena
– vyškrtnutím pro neplnění základních povinností
– vyloučením pro zvlášť závažné provinění neslučitelné se členstvím
– úmrtím člena resp. zánikem spolku
– kolektivní členství zaniká uplynutím doby sjednané ve smlouvě nebo může být zrušeno na
základě podmínek uvedených ve smlouvě
Článek IV.
Organizační uspořádání a orgány spolku


Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada. Svolává jí výkonný výbor nejméně 1 x za 3 roky.



Valná hromada může být svolána, požádá – li o to předseda výkonného výboru nebo 1/3 členů
spolku starších 18 let, a to nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti.



Valná hromada zejména:

1. a) rozhoduje o zániku nebo rozdělení spolku
2. b) v případě zániku o majetkovém vypořádání
3. c) schvaluje stanovy, jejich změny či doplňky
4. d) rozhoduje o základním názvu, sídle a symbolice spolku
5. e) při uplynutí volebního období: – stanovuje početní složení výkonného výboru
– volí výkonný výbor

1. f) stanovuje hlavní směry činnosti spolku na další období
2. g) schvaluje zásady rozdělení rozpočtu
3. h) rozhoduje o vyloučení člena spolku
4) K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů.
Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomná nadpoloviční většina členů spolku


Výkonný výbor zabezpečuje činnost a plnění úkolů v období mezi valnými hromadami.
Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady.



Výkonný výbor spolku má stanovený počet členů, zpravidla podle velikosti členské základny na
valné hromadě. V čele výkonného výboru je předseda volený a odvolatelný členy výkonného
výboru. Počet členů výboru musí být vždy lichý. Předseda svolává výkonný výbor dle potřeby,
zpravidla 1x měsíčně.
7) Výkonný výbor plní zejména tyto úkoly:
a) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady
b) připravuje podklady pro valnou hromadu
c) rozděluje dotace a granty dle potřeb spolku
d) dbá o hospodárné využívání a údržbu majetku (i pronajatého)
e) odpovídá valné hromadě za chod spolku, zejména za:
– rozpracování usnesení valné hromady a jeho realizaci
– zajištění spolupráce s ostatními organizacemi
f) výkonný výbor je oprávněn schvalovat:
– přijetí nového člena
– vstup a přijetí nového oddílu nebo právnické osoby
– odměny trenérům, členům realizačních týmů a systém odměňování hráčů

– sloučení či rozdělení spolku s jinými právnickými osobami
g) výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
K platnosti usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
Článek V.
Majetek spolku a hospodaření
1. Majetek tvoří hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva. Zdrojem majetku spolku jsou
zejména:


příspěvky členů a kolektivních členů – výši stanovuje výkonný výbor



příjmy z tělovýchovných, sportovních, kulturních a společenských činností



příspěvky a dotace od sportovních a jiných svazů, státní příspěvky aj.



dary



příjmy z pronájmu reklamních ploch



příjmy z vlastní hospodářské a obchodní činnosti



jiné příjmy
Vlastní hospodářská činnost se řídí zásadami, schválenými valnou hromadou
Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1. Jménem spolku jedná předseda spolku a členové výkonného výboru. Každá z těchto osob může
jednat samostatně.
2. Je-li pro právní úkon předepsaná písemná forma (smlouvy všeho druhu, všech právních odvětví),
pak k jeho platnosti a účinnosti se vyžaduje nejméně dvou podpisů. Právní úkon jménem spolku
potvrzený předsedou a jedním členem výkonného výboru se považuje za platný právní úkon.


Stanovy spolku byly schváleny dne 19.5. 2015 100% hlasů všech zakladatelů. Stanovy nabývají
účinnosti dnem registrace. Prvotní úplné znění stanov budiž uloženo v sídle spolku.

