STANOVY

Atletického klubu Bílina
I.
Základní ustanovení
1. Spolek s názvem Atletický klub Bílina. (dále jen „Atletický klub'' nebo „spolek'') je právnickou
osobou aje samosprávným a dobrovolným svazkem členů.
2. Sídlem Atletického klubu je Kyselská 408, 418 01 Bílina.
3. Atletickému klubu bylo přiděleno IČ: 43222684.

II.
Stanovy a vnitřní

předpisy

spolku

1. Základním dokumentem spolku jsou jeho stanovy, které jsou závazné pro všechny členy spolku.
2. Těmito stanovami se řídí vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů
spolku.
3. Stanovy jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku, dále jsou k dispozici na webových
stránkách spolku a ve Sbírce listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad
Labem.
4. Vnitřní předpisy spolku musí vycházet z těchto stanov a musí s nimi být v souladu.
5. Vnitřní předpisy spolku jsou závazné pro všechny členy spolku.
6. V souladu se stanovami a vnitřními předpisy musí být také veškerá rozhodnutí orgánů spolku.

III.
Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

1. Základním účelem a hlavní činností Atletického klubu je:
a) provozovat sport zaměřený na atletiku a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních,
tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a
tréninkové podmínky,
b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak
mládeže,
c) budovat, provozovat a udržovat sportovní ajiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
d) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických.
estetických a mravních pravidel,
e) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy a
s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
f) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení.
2. Atletický klub může provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo
jiné výdělečné činnosti vč. pronájmu zařízení a materiálu, které vlastní nebo užívá, a to výlučně
k podpoře své hlavní činnosti.
IV.
Orgány Atletického klubu
l. Valná hromada jako orgán nejvyšší.
2. Výbor atletického klubu jako orgán výkonný (dále jen ,,výbor").
3. Prezident a viceprezident Atletického klubu jako orgán statutární (dále také jen „prezident"
nebo „viceprezident").
4. Kontrolor jako orgán kontrolní.

v.
Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Atletického klubu.
2. Valná hromada je složena ze všech aktivních členů Atletického klubu starších 18 let, přičemž
aktivním členem je člen, který se v posledních dvou letech zúčastnil činnosti klubu jako
sportovec, trenér, rozhodčí nebo organizátor.
3. Valnou hromadu svolává k zasedání prezident nejméně jedenkrát do roka.
4. Prezident je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 aktivních členú
klubu starších 18 let nebo z podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li v tomto případě prezident
valnou hromadu do 30 dnú od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn
svolat zasedání valné hromady sám.
5. Valná hromada se svolává pozvánkou vyvěšenou v sídle klubu.
6. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání valné
hromady. Pozvánka musí být vyvěšena nejméně 30 dní před konáním zasedání valné hromady.
7. Zasedání valné hromady múže být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
8. Valná hromada je usnášení schopná za přítomnosti nadpoloviční většiny aktivních členú ve
smyslu odst. 2, tzn. účastníků s hlasem rozhodujícím.
9. K platnosti usnesení valné hromady je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny účastníkú
s hlasem rozhodujícím přítomných v době usnášení, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.
1O. K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba
souhlasu alespoň 3/5 většiny účastníků s hlasem rozhodujícím přítomných v době usnášení.
11. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a
rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí všichni účastníci s hlasem rozhodujícím přítomní
v době usnášení.
12. Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady prezident Atletického
klubu nebo pověřený člen výboru. Průběh zasedání valné hromady blíže upravuje její jednací
řád, v případě volební valné hromady též její volební řád.
13. Ze zasedání valné hromady zajistí prezident do 30 dnů po jeho skončení vyhotovení zápisu;
není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání řídil nebo koho tím pověřila valná hromada.
Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu,
jaké další orgány valné hromady byly zvoleny, jaká byla přijata usnesení a kdy byl zápis
vyhotoven. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle Atletického klubu, a to v
určených dnech a hodinách.
14. Do púsobnosti valné hromady náleží zejména:
a) určení hlavních směrů činnosti Atletického klubu,
b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky Atletického klubu; rozhodnutí
o změně sídla však náleží do působnosti výboru,
c) schválení výsledku hospodaření Atletického klubu,
d) hodnocení činnosti dalších orgánů Atletického klubu,
e) rozhodnutí o zrušení Atletického klubu s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či
rozdělení,

rozhodnutí o počtu členú výboru, přičemž počet členů výboru musí být lichý,
g) volba a odvolání členů výboru a volba a odvolání prezidenta a viceprezidenta,
h) volba a odvolání kontrolora,
i) rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku,
j) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem Atletického klubu,
k) schvalování jednacího řádu valné hromady a volebního řádu,
1) rozhodnutí o výši a splatnosti členských příspěvků.
m) schvalování a vydávání vnitřních předpisů Atletického kubu,
n) rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení.
15. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků
s hlasem rozhodujícím, svolá se do patnácti dnů náhradní valná hromada, a to s konáním
f)

nejpozději

do 6 týdnů ode dne, na který byla valná hromada předtím svolána. Z pozvánky musí
bý·t patrné, že se jedná o náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada má shodný
program jednání a je usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných zasedání.

VI.
Výbor
1. Výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti Atletického klubu v období mezi zasedáními
valné hromady.
2. Funkční období členů výboru je pětileté. Členem výboru jsou vždy prezident a viceprezident
jakožto statutární orgán Atletického klubu. Neklesl-li počet členů výboru pod polovinu, může
výbor kooptovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.
3. Výbor svolává ke schůzi prezident nebo v případě, kdy tak prezident nečiní nebo nemůže činit
jiný člen výboru, a to podle potřeby.
4. Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti
usnesení výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
5. O záležitostech, u kterých by mohlo hrozit nebezpečí z prodlení, může výbor rozhodovat
elektronicky. K platnosti elektronického usnesení výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční
většiny všech členů výboru. Z elektronického hlasování je do deseti dnť1 po jeho skončení
pof'ízen zápis, jehož vyhotovení a rozeslání všem členům výboru zajistí prezident.
6. Do působnosti výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito
stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů Atletického klubu.
7. Výbor zejména:
a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a
opatření k jejich realizaci,
b) organizuje a řídí činnost Atletického klubu,
c) připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,
d) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku Atletického klubu,
e) dohlíží na veškerou hospodářskou činnost Atletického klubu,
f) přijímá zaměstnance a ukončuje jejich pracovní poměr,
g) rozhoduje o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků,
h) rozhoduje o změně sídla,
i) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
j) přijímá členy klubu a rozhoduje o vyloučení člena klubu za podmínek těchto stanov.

VII.
Prezident a viceprezident
1. Prezident a viceprezident jsou statutárními orgány Atletického klubu. Jménem Atletického

klubu jednají každý samostatně, a to v souladu s rozhodnutími valné hromady a výboru.
2. Viceprezident jedná v případě nepřítomnosti prezidenta.
3. V případě, že prezident nebo viceprezident jedná jménem Atletického klubu v rozporu s
těmito rozhodnutími valné hromady nebo výboru, je povinen nahradit Atletickému klubu
škodu, kterou tímto jednáním způsobí.
4. Prezident nebo viceprezident podepisuje jménem Atletického klubu tak, že k vytištěnému
nebo napsanému názvu Atletického klubu připojí svůj podpis.
5. Funkční období prezidenta i viceprezidenta je pětileté.

VIII.
Členství
1. Členství v Atletickém klubu je dobrovolné.
2. Členy Atletického klubu se mohou stát fyzické osoby které:
a) splfJ.ují podmínky určené těmito stanovami,
b) a přihláškou dobrovolně vyjádří svůj souhlas se stanovami Atletickém klubu,
c} a jejichž přijetí za člena schválil výbor Atletického klubu.
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3. Na přijetí člena do Atletického klubu není právní nárok. Výbor Atletického klubu muze
odmítnout členství, p!·estože taková osoba podmínky pro členství v Atletickém klubu splní.
4. Členství ve spolku zaniká:
d) vystoupením,
e) vyloučením,
f) z jiných důvodů uvedených v právních předpisech.
5. O vyloučení člena rozhodne ve smyslu ustanovení právních předpisů a disciplinárního řádu
spolku valná hromada.

IX.
členů

Seznam

musí být evidován v seznamu členů. Výbor Atletického klubu určí, kdo a jakým
způsobem bude v seznam členů provádět zápis a výmaz.
2. Seznam členů není veřejný. Pokud je to nutné může spolek seznam použít ve vztahu
k organizaci, ve které je sdružen nebo k zajištění finančních prostředků k činnosti spolku.
3. Každý člen, a to i bývalý, obdrží ve smyslu ustanovení právních předpisů od spolku výpis o
údajích v seznamu o něm vedených.
I. Každý

člen

X.
Kontrolor
1. Kontrolor je nezávislým orgánem spolku.
2. Funkce kontrolora je neslučitelná s členstvím ve výboru nebo s činností v hospodářských nebo
účetních orgánech spolku.
3. Kontrolor vyvíjí kontrolní činnost samostatně.
4. Kontrolor ve své činnosti:
a) dohlíží jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny,
b) dohlíží vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy,
c) provádí kontrolu hospodaření spolku.
5. Zjistí-li nedostatky, upozorní na ně valnou hromadu, výbor i prezidenta.
6. O své činnosti podává zprávu valné hromadě a výboru.
7. Kontrolor má právo účasti na jednání výboru bez hlasovacího práva, má však právo vyjadřovat
se k záležitostem hospodaření spolku, projednávaných na jednání výboru, a podávat k nim
návrhy.
8. Kontrolor svým podpisem schvaluje roční účetní závěrku spolku.
9. Kontrolor nezasahuje do pravomoci orgánů spolku, ani jejich činnost nenahrazuje.

XI.
Závěrečná

ustanoveni

1. Tyto stanovy Atletického klubu byly schváleny valnou hromadou Atletického klubu dne 7.
dubna 2017 a od tohoto dne nabývají platnosti a účinnosti v rámci spolku, vůči třetím osobám
pak dnem, kdy budou založeny a zveřejněny ve Sbírce listin obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem.
2. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným,
nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto Stanov.
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Bílině

dne 7. dubna 2017
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JUlli. Jarómír Říha
prezident Atletickťho klubu Bílina
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OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI
Podle ověřovací knihy
poř. č.
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souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je
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obsahujícím
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listina, z níž je vidimovaná listina pořízena neobsahuje viditelný zajišťovací
prvek,jenžje součástí obsahu právního významu této listiny.
V

Bílině

Bc. Martma Tučková
Jméno, příjmení a podpis

dne 2 L08.20_17
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