STANOVY
N A U T I C A P E T R O V I C E z. s.
I.
Základní ustanovení
1.

Název spolku:

NAUTICA PETROVICE z.s. (dále jen „spolek“)

2.

Sídlo spolku:

Dolní Marklovice 231, 735 72 Petrovice u Karviné

3.

IČO:

228 74 097

4.

Spolek je právnickou osobou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s právem
vystupovat v právních vztazích svým jménem, s právní a majetkovou odpovědností z těchto
vztahů vyplývající.

II.
Účel a činnost spolku
1.

Základním účelem spolku je zejména:
a)
b)
c)
d)
e)

organizovat sportovní potápěčskou činnost a vytvářet pro ni materiální
a tréninkové podmínky;
vytvářet možnosti pro zájemce o sportovní potápění z řad široké veřejnosti, zejména
pak mládeže;
vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů;
budovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá;
hájit zájmy členů spolku za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními
organizacemi i jednotlivci.

2.

Hlavní činností spolku je uspokojování a ochrana zájmů, k jejichž naplňování
je spolek založen.

3.

Jakákoliv činnost spolku spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnost je pouze
vedlejší hospodářskou činností spolku. Zisk z této vedlejší hospodářské činnosti bude použit
výhradně pro činnost spolku včetně správy spolku.

III.
Orgány spolku
1.

Orgány spolku jsou:
a)
b)
c)

valná hromada, jako orgán nejvyšší;
výkonný výbor, jako orgán výkonný;
předseda, jako individuální orgán statutární.

2.

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku, a je složená ze všech členů spolku. Schůze
valné hromady se konají nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů
spolku popř. výkonný výbor nebo předseda, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení
takového podnětu.

3.

Valná hromada zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

rozhoduje o zániku spolku a v tomto případě současně i o majetkovém vypořádání;
rozhoduje o názvu, sídle a symbolice spolku;
rozhoduje o přijetí a změnách stanov spolku;
volí a odvolává členy výkonného výboru a předsedu na dobu neurčitou;
schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku spolku, schvaluje rozpočet
výkonného výboru;
stanoví hlavní směry činnosti spolku pro příští období.

4.

Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů
s právem hlasovat. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu alespoň 3/5
většiny přítomných, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Valnou hromadu svolává
předseda spolku.

5.

Výkonný výbor je výkonným orgánem spolku. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů
spolku v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud
nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada
si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.

6.

Výkonný výbor se skládá z předsedy, tajemníka a hospodáře. Předseda svolává výkonný
výbor podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Členové výkonného výboru jsou
voleni a odvolávání valnou hromadou na dobu neurčitou.

7.

Výkonný výbor zejména:
a)
b)
c)

d)

zabezpečuje plnění usnesení valné hromady;
organizuje a řídí činnost spolku;
připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům
činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, jiných organizací
a fyzických osob;
dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku spolku.

8.

Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny
přítomných.

9.

Předseda je individuálním statutárním orgánem spolku. Předseda zastupuje spolek navenek
samostatně.
Předseda je volen a odvoláván valnou hromadou na dobu neurčitou.
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IV.
Členství
1.

V rámci spolku existuje pouze jeden druh členství, a to členství řádné.

2.

Žadatelem o členství ve spolku může být na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba,
která podá do rukou výkonného výboru řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku - žádost na
oficiálním
formuláři
spolku.
Svým
podpisem
žadatel
souhlasí
s posláním spolku a projevuje vůli být vázán stanovami, jakož i dalšími vnitřními předpisy
spolku. Nejpozději ve lhůtě 12 měsíců ode dne doručení přihlášky do rukou výkonného
výboru. Výkonný výbor rozhodne o přijetí žadatele za řádného člena spolku, popřípadě o
zamítnutí žádosti.

3.

O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor, který svým interním předpisem stanoví
podmínky pro vstup členů.

4.

Nerozhodne-li výkonný výbor o přijetí člena ve stanovené lhůtě, má se za to, že žádost byla
zamítnuta a žadatel se členem spolku nestává.

5.

V době od podání žádosti do okamžiku rozhodnutí výkonného výboru o přijetí není žadatel
členek spolku. Může se však účastnit akcí spolku na vlastní náklady.

6.

Výši členských příspěvků stanoví výkonný výbor.

V.
Práva a povinnosti členů
1.

Základní práva členů spolku jsou:
a)

b)

c)
d)
e)

2.

účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného,
kulturního a společenského života v rámci spolku jako celku a to za podmínek stanov
spolku;
účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření
umožňují odborný a výkonnostní růst, s právem podílet se na všech výhodách, které
z členství vyplývají;
uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku a to podle povahy buď přímo anebo
prostřednictvím zástupce v orgánech spolku;
účastnit se jednání orgánů spolku, jedná-li se o jeho činnosti nebo chování;
právo volit a být volen do všech volených orgánů spolku vzniká dosažením věku 18
let.

Základní povinnosti člena jsou:
a)
b)

dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy spolku a základní etické a mravní normy
sportovce;
plnit usnesení a rozhodnutí orgánů spolku;
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c)
d)
e)
f)
g)

3.

Členství ve spolku zaniká:
a)
b)
c)

d)
e)
f)
4.

šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho činnosti,
jakož i usilovat o jeho dobré jméno;
řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho
členstvím a činností ve spolku, pokud o tom rozhodl nejvyšší orgán spolku;
aktivně se zapojovat do dění spolku a přispívat tak k zlepšování činnosti spolku;
řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen;
neustále se zdokonalovat, zvyšovat svou odbornost a kvalifikaci související s výkonem
činností v rámci spolku.

vystoupením člena;
vyloučením člena z důvodu dlouhodobé neaktivity člena, přestože byl na možnost
vyloučení předem upozorněn;
vyloučením pro neplnění základních povinností, o vyloučení rozhoduje výkonný
výbor, člen musí být před vyloučením z těchto důvodů na možnost vyloučení
upozorněn;
vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím;
úmrtím člena;
zánikem spolku.

Návrh na vyloučení může podat jakýkoliv řádný člen spolku písemně do rukou výkonného
výboru. O vyloučení rozhoduje výkonný výbor. Rozhodnutí o vyloučení
se doručí vyloučenému členovi písemně. Za doručenou je považována písemnost
po uplynutí 14 dní od prokazatelného data odeslání.

VI.
Majetek spolku a hospodaření
1.

Zdrojem majetku spolku jsou zejména:
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

příspěvky členů spolku;
příjmy případně dosahované v souvislosti s vedlejší hospodářskou činností spolku,
zejména v souvislosti s provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení, která
spolek vlastní nebo užívá, a organizováním sportovní, tělovýchovné a turistické
činnosti;
výnosy z brigádnických akcí;
příspěvky a dotace od sportovních svazů;
státní příspěvky, dotace od jiných organizací a osob;
příjmy z reklamy, propagace a darů od fyzických a právnických osob;
majetek převedený do vlastnictví spolku členem spolku.

2.

Majetek spolku je vlastnictvím spolku jako celku. O veškerém nakládání s nemovitým
majetkem rozhoduje valná hromada.

3.

Zásady hospodaření upravuje interní předpis spolku.

4.

Vedlejší hospodářská činnost spolku se řídí zásadami, schválenými valnou hromadou.
Příjmy plynoucí z činnosti rozděluje valná hromada s přihlédnutím k potřebám a zájmům
spolku.
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Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou dne 16. 12. 2017.
Petrovice u Karviné, dne 16. 12. 2017

………………………..
Renáta Koutná
Předseda
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