Stanovy spolku ASK Bystřice nad Pernštejnem z.s.
I.

Základní ustanovení

1. Název: ASK Bystřice nad Pernštejnem z.s.
2. Sídlo: Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 46.
3. IČ: 70895970
Spolek ASK Bystřice nad Pernštejnem z.s. (dále jen spolek) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří
provozují sport, osvětovou a vzdělávací činnost.
II.

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

1.

Základním účelem a hlavní činností spolku je:
a) provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických
aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
b) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji sportu, zejména formou další veřejně prospěšné
činnosti a osvětovou činností,
c) podílet se na činnosti centra talentované mládeže,
d) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak
mládeže,
e) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a
mravních pravidel,
f) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními
sportovními organizacemi i jednotlivci,
g) podporovat a propagovat akce na veřejnosti, pořádat sportovní a kulturní akce pro členy i veřejnost
h) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů.

2.

Spolek může provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti a
to výlučně k podpoře své hlavní činnosti
III.

Členství

1. Členství je dobrovolné a rozlišuje se:
- členství fyzických osob starších 18 let
- členství fyzických osob mladších 18 let
- kolektivní členství
2. Členem se může stát každý zájemce, který se písemně přihlásí a souhlasí se stanovami. Členem se stane dnem
registrování. Registraci lze odmítnout. Vznesené námitky proti nepřijetí projedná výkonný výbor a jeho
rozhodnutí je konečné.
3. U zájemců mladších 18 let je nutný ke vstupu do spolku souhlas zákonných zástupců.
4. Člen mladší 18 let má stejná práva a povinnosti jako ostatní členové ASK, s výjimkou práva volit, být volen a
práva hlasovat na Valném shromáždění spolku.
5. Kolektivním členem se může stát právnická osoba, která se přihlásí do spolku, souhlasí s jejími stanovami a
smlouvou o kolektivním členství. Kolektivním členem se stane dnem podpisu smlouvy o kolektivním členství.
6. Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také odpovídá za
řádné vedení seznamu členů. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení
seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor.
7. Údaje o členech jsou neveřejné. Mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu orgánům státní správy a
územních samospráv a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či
jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství ve spolku podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby
údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.
8. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost a svůj náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující
údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.
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9. Členství zaniká:
a) vystoupením člena na základě písemného oznámení doručeného do sídla spolku. Členství zaniká dnem
doručení tohoto oznámení,
b) vyloučením člena pro neplnění základních povinností člena,
c) pro hrubé nebo opakované porušení stanov a pro porušení právních předpisů v souvislosti se členstvím
nebo ohrožující dobrou pověst spolku na veřejnosti,
d) úmrtím člena - fyzické osoby,
e) rozvázáním smlouvy o kolektivním členství,
f) zánikem člena - právnické osoby,
g) zánikem ASK.
10. Základní práva členů jsou:
a) účastnit se spolkového života organizovaného ASK, při splnění stanovených podmínek pro jednotlivé
akce,
b) používat ve stanoveném rozsahu a za stanovených podmínek klubové prostory, zařízení a techniku.
c) být nejméně 14 dní před termínem konání Valného shromáždění o něm informován elektronickou
pozvánkou zveřejněnou na www.askbystricenp.cz,
d) účastnit se osobně Valných shromáždění ASK se stejným právem hlasovat, podávat návrhy a námitky,
vyžadovat zprávy o činnosti a výsledcích hospodaření. Toto platí pouze pro členy starší 18 let,
e) volit a být volen do všech funkcí, toto platí pouze pro členy starší 18 let,
f) být informován o činnostech a akcích organizovaných ASK,
g) obracet se na všechny orgány ASK se svými návrhy a stížnostmi, žádat jejich projednání a informace o
řešení.
11. Základní povinnosti členů:
a) dodržovat stanovy,
b) odpovědně vykonávat svěřené funkce,
c) upozorňovat orgány ASK na nedostatky,
d) chránit majetek ASK,
e) řádně a včas platit členské příspěvky a další poplatky ve stanovené výši,
f) neprodleně hlásit změnu svých dat registračních dat.

12. Pro neplnění povinností člena ASK, porušení stanov ASK nebo pro porušení právních předpisů v souvislosti
s činností v ASK, může být člen ASK disciplinárně potrestán jedním z uvedených způsobů:
a) napomenutím,
b) odvoláním z funkce,
c) vyloučením z ASK.
13. Návrh na disciplinární opatření může být podán jen členem výkonného výboru.
14. Způsob uložení a řešení disciplinárních opatření:
a) napomenutí ukládá statutární zástupce ASK,
b) o odvolání z funkce nebo vyloučení z ASK, rozhoduje výkonný výbor ASK,
c) proti rozhodnutí je přípustné odvolání, které se podává prostřednictvím předsedy ASK do 15 dnů od
doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje odvolací komise ASK s konečnou
platností.

Článek IV.
Orgány ASK
1.

Orgány spolku jsou:
a) valné shromáždění,
b) výkonný výbor,
c) statutární zástupce.

2.

Statutárním zástupcem ASK Bystřice nad Pernštejnem z.s. je předseda a jednatel. Jménem spolku jednají
samostatně.

Valné shromáždění
3.

Valné shromáždění (dále jen VS) je nejvyšším orgánem spolku. VS je složeno ze všech členů spolku starších
18 let. Právnická osoba, která je členem spolku, vysílá na VS jednoho svého zástupce (dále jen účastníci VS).
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4.

Valné shromáždění zejména:
a) projednává a schvaluje stanovy,
b) volí a odvolává předsedu, jednatele a členy výkonného výboru,
c) projednává a schvaluje zprávu o stavu ASK a zprávu o činnosti výkonného výboru,
d) projednává a schvaluje výši členských příspěvků,
e) rozhoduje o zániku společnosti.

3. VS svolává k zasedání výkonný výbor spolku nejméně jedenkrát ročně.
4. Pozvánka na VS musí být zveřejněna na webových stránkách spolku. Pozvánka musí vždy obsahovat místo a
čas konání, dále pak program jednání VS. Pozvánka musí být zveřejněna nejpozději 14 dní před konáním VS.
5. Účastníci VS schvalují navržený jednací řád, dle kterého má dané VS proběhnout.
6. VS je usnášeníschopné za přítomnosti 25 % možných účastníků. V případě, že 15 minut po plánovaném
zahájení není přítomno 25 % možných účastníků, je automaticky svolána náhradní VS, která je
usnášeníschopná v počtu aktuálně přítomných účastníků.
7. K platnosti usnesení VS je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.
8. K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň
3/5 většina přítomných účastníků.
9. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní
v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných účastníků. To neplatí pro rozhodování o zrušení
nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat
jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se VS.
10. Náhradní VS smí jednat pouze o záležitostech uvedených v pozvánce.
11. Zasedání VS řídí předseda spolku nebo pověřený člen. Blíže upravuje průběh zasedání VS její jednací řád.
12. Ze zasedání VS je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil
a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku
je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle spolku, a to v určených dnech a hodinách.

Výkonný výbor
1. Výkonný výbor (dále jen VV) zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti spolku v období mezi zasedáními
VS.
2. Funkční období členů VV je pětileté.
3. VV má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základy ne jednání VS. Členem VV je vždy
předseda a jednatel.
4. VV svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen VV, a to
podle potřeby, nejméně však jednou za 6 měsíců.
5. VV je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení VV je zapotřebí
souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
6. Do působnosti VV náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do
výlučné pravomoci VS či jiných orgánů spolku. K zabezpečení úkolů a akcí si může VV zřídit sekretariát podle
potřeby rozsahu a činnosti spolku.
7. Zasedání VV je neveřejné. VV může připustit účast hostů.
Statutární zástupce
8. Statutárním orgánem spolku je předseda a jednatel. Oba jsou oprávněni zastupovat spolek samostatně ve všech
záležitostech.
9. Statutární zástupce podepisuje za spolek tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku ASK Bystřice
nad Pernštejnem z. s. připojí svůj podpis.
10. Statutární zástupce jedná vždy v souladu s rozhodnutím VS a VV.
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11. Funkční období předsedy a jednatele je pětileté.

Článek V.
Ekonomické zabezpečení
1. Finanční a majetkové zdroje ASK tvoří :
- členské příspěvky,
- navýšené členské příspěvky pro činnost jednotlivých oddílů,
- dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty, apod.,
- příspěvky sponzorů, jiných přispěvatelů a plátců,
- výnosy z hospodářské činnosti.
2. Výši členských příspěvků stanovuje VS a jsou platné vždy až do další změny na VS.
3. Majetek spolku je vlastnictvím společnosti jako celku. Nabývání, převody, pozbývání a hospodaření
s majetkem se řídí obecně platnými právními normami.
4. O převodech vlastnického práva k nabytému majetku a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje VV.
5. Bližší zásady hospodaření s majetkem spolku může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže
vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.
6. V případě zrušení spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku,
likvidátora jmenuje valná hromada.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Ukončení činnosti spolku navrhuje pouze VV a schvaluje VS.
2. Tyto stanovy byly schváleny dne 11. června 2016.
3. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do rejstříku.
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